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บทนํา
ความสําคัญของปัญหา
ปัจจุบันการเล่นกีฬาเป็นสิ่งที่มีความสําคัญในชีวิตประจําวันในอันที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง
ของร่างกาย ส่งเสริมความเจริญงอกงามด้านสติปัญญา จิตใจ สังคม และอารมณ์ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เกิด
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ภายใต้การเล่นที่ยึดหลักกฎกติการ่วมกันช่วยส่งเสริมให้คนเป็นคนที่สมบูรณ์
ปัจจุบันการเล่นกีฬานั้นมีให้เลือกเล่นมากมายหลายประเภท ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบ ความ
ต้องการ งบประมาณ และความเหมาะของร่างกาย สังคม ประเพณีความเชื่อต่างๆ กีฬาบาสเกตบอลก็
เป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายและความเจริญงอกงามดังกล่าว เพราะกีฬา
บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยการทํางานของระบบต่างๆ ในร่างกายค่อนข้างมาก ใช้พละกําลังสูง ฝึก
การทํางานเป็นทีมและความสามัคคีได้ดี
ในสถาบันการศึกษาที่มีการสอนพลศึกษานั้นถือว่ากีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีมที่มี
ความสําคัญ และเลือกเรียนของนักศึกษา ในรายวิชา 281-156 บาสเกตบอล เป็นรายวิชากีฬาชนิดหนึ่ง
ที่ อ ยู่ ใ นส่ ว นของรายวิ ช าเลื อ กเอก ประเภทที ม ของนั ก ศึ ก ษาวิ ช าเอกพลศึ ก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์
มหาวิท ยาลัย สงขลานคริ น ทร์ วิท ยาเขตปั ตตานี หลักสู ตรศึก ษาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิ ช าพลศึ ก ษา
(หลักสูตร 5 ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เป็นรายวิชาที่สําคัญ นักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาจะเลือก
เรี ย น เป็ น วิ ช ากี ฬ าพื้ น ฐาน เพราะรายวิ ช าบาสเกตบอลเป็ น รายวิ ช าที่ มี ก ารเรี ย นการสอนระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น และเป็นหนึ่งในกีฬาสากลที่นิยมเล่นเป็นจํานวนมาก นอกจากรายวิชา 281-156
บาสเกตบอล นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาการโค้ชกีฬาบาสเกตบอล รายวิชา 281-356 การเป็นผู้ฝึกสอน
และกรรมการบาสเกตบอลด้วย กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีม ที่มีรายการการแข่งขันเกือบทุก
ระดับ เป็นกีฬาที่ช่วยส่งเสริมความเจริญงอกงามด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และสติปัญญา
ส่งเสริมความรับผิดชอบ การทํางานเป็นทีม รู้จักหน้าที่ของตนเอง มีน้ําใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
กีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ประกอบด้วย ผู้เล่น 2 ฝ่ายๆ ละ 5 คน ผู้เล่นต้องพยายามยิงประตูของฝ่ายคู่
ต่อสู้ให้ได้คะแนน หากเป็นการยิงประตูปกติ ไม่เกินระยะเส้น 3 คะแนน ก็จะได้ 2 คะแนนหากยิงประตู
ในระยะเกินเส้น 3 คะแนน ก็จะได้ 3 คะแนน การยิงจุดโทษจะได้ 1 คะแนน จบเกมฝ่ายใดได้คะแนน
มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะ การจะได้มาซึ่งคะแนนนั้น ผู้เล่นต้องยิงประตูของคู่ต่อสู้ให้ได้ มีทักษะรับ-ส่ง
ทักษะการเลี้ยงลูกบอล และมีการเคลื่อนไหวร่างกายที่ถูกต้อง
ฉะนั้นการฝึกทักษะที่ใช้ในการเล่นกีฬาบาสเกตบอลจึงประกอบด้วย ทักษะพื้นฐานที่สําคัญๆ คือ
ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล และทักษะการยิงประตู
ภาควิ ช าพลศึก ษา คณะศึ ก ษาศาสตร์ มีก ารเรี ย นการสอนกีฬ าบาสเกตบอลมาโดยตลอดใน
รายวิชาเลือกเอก รหัส 281-156 บาสเกตบอล 281-356 การเป็นผู้ฝึกสอนและกรรมการบาสเกตบอล
และรายวิชาเลือกเสรี 281-207 บาสเกตบอล แต่ปัญหาและอุปสรรคของการเรียนการสอนบาสเกตบอล
ในภาควิชาพลศึกษาที่สําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง คือ การขาดแบบทดสอบที่ใช้วัดทักษะที่มีความเป็น
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มาตรฐาน บวกกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาบาสเกตบอลของนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษาจะต้อง
ออกไปประกอบวิชาชีพครูเป็นหลัก จะต้องสามารถถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ การมีแบบทดสอบที่มีความ
เชื่อถือได้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่ช่วยในการวัดทักษะกีฬาบาสเกตบอลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการวัด
ทักษะกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการวัดและประเมินผลทักษะของผู้เรียน วิริยา บุญชัย (2529: 257) ได้กล่าว
ว่า “ครูพลศึกษา หรือนักพลศึกษาสามารถทราบสภาพ และความสามารถหรือข้อบกพร่องของนักเรียน
ได้ โดยการใช้แบบทดสอบทักษะทางการกีฬาเป็นเครื่องมือในการดําเนินการ” ดังนั้น การวัดทักษะกีฬา
จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบว่า ผู้เรียนนั้นมีความสามารถอยู่ที่ระดับใด มีข้อบกพร่องอยู่ตรงไหนโดยใช้
คะแนนเป็นตัวชี้ Mayer และ Blesh (1962: 181-182) ก็ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการสร้างแบบทดสอบ
ทักษะกีฬาไว้ว่าเป็นเครื่องมือพิจารณาถึงความบกพร่องทางทักษะกีฬานั้นๆ เปรียบเทียบความสามารถ
ในการเรียน ช่วยปรับปรุงการเรียนการสอน และการสอนทักษะเป็นแนวทางในการให้คะแนนและวิธีการ
ประเมินผลของครูเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล สําหรับนักศึกษา รายวิชา 281-156
บาสเกตบอล
2. เพื่อสร้างเกณฑ์ปกติทักษะกีฬาบาสเกตบอล สําหรับนักศึกษา รายวิชา 281-156
บาสเกตบอล

ขอบเขตของการวิจัย
1. กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ลงทะเบียน
เรียน รายวิชา 281-156 บาสเกตบอล จํานวน 55 คน
2. ผู้วิจัยได้ใช้แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล สําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนราย วิชา
281-156 บาสเกตบอล ที่ผู้วจิ ัยสร้างขึ้นซึ่งประกอบไปด้วยรายการทดสอบ 8 รายการ ดังนี้
1. การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล
1.1 ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก
1.2 ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือกระดอนพื้น
2. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล
2.1 ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับต่ํา
2.2 ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับสูงเพื่อเข้ายิงประตูแบบเลย์อัพ
3. การยิงประตู
3.1 การยิงประตูระยะสองคะแนน
3.1.1 ทักษะการยิงประตูใต้แป้น สลับทางซ้าย-ขวา
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3.1.2 ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตรในรัศมี 30 และ 120 องศา
สลับทางซ้าย-ขวา
3.1.3 ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตรในรัศมี 60 และ 150 องศา
สลับทางซ้าย-ขวา
3.2 ทักษะการยิงประตูระยะจุดโทษ

นิยามศัพท์เฉพาะ
1. กีฬาบาสเกตบอล หมายถึง กีฬาที่ประกอบด้วยผู้เล่น 2 ฝ่ายๆ ละ 5 คน ผู้เล่นต้องพยายามยิง
ประตูของฝ่ายคู่ต่อสู้ให้ได้คะแนน หากเป็นการยิงประตูปกติ ไม่เกินระยะเส้น 3 คะแนน ก็จะได้ 2
คะแนนหากยิงประตูในระยะเกินเส้น 3 คะแนน ก็จะได้ 3 คะแนน การยิงจุดโทษจะได้ 1 คะแนน จบ
เกมฝ่ายใดได้คะแนนมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะ
2. แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดความสามารถทางทักษะ
กีฬาบาสเกตบอลของนักศึกษาชายและหญิงระดับมหาวิทยาลัยที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประกอบด้วยทักษะการ
รับ-ส่งลูกบาสเกตบอล การเลี้ยงลูกบาสเกตบอล และการยิงประตู
3. ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตรในรัศมี 30 และ 120 องศา สลับทางซ้าย-ขวา หมายถึง
รายการการทดสอบที่มีจุดศูนย์กลางตรงบริเวณใต้แป้นบาสเกตบอล หันหน้าเข้าสู่สนาม จุดยิงประตูทํา
มุมรัศมี 30 องศา ด้านซ้าย และรัศมี 120 องศา ด้านขวา ยิงประตูสลับไปมาทางทางด้านซ้ายและขวา
4. ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตรในรัศมี 60 และ 150 องศา สลับทางซ้าย-ขวา หมายถึง
รายการการทดสอบที่มีจุดศูนย์กลางตรงบริเวณใต้แป้นบาสเกตบอล หันหน้าเข้าสู่สนาม จุดยิงประตูทํา
มุมรัศมี 60 องศา ด้านซ้าย และรัศมี 150 องศา ด้านขวา ยิงประตูสลับไปมาทางทางด้านซ้ายและขวา
5. นักศึกษา รายวิชา 281-156 บาสเกตบอล หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งชายและ
หญิงที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 281-156 บาสเกตบอล
6. เกณฑ์ปกติ หมายถึง มาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล
แต่ละ รายการของนักศึกษาชายและหญิง รายวิชา 281-156 คะแนนมาตรฐาน “ที” (T-score)

ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
ภาควิชาพลศึกษาได้แบบทักษะกีฬาบาสเกตบอล และเกณฑ์ปกติทักษะกีฬาบาสเกตบอลที่มีความ
เหมาะสมและสามารถนําไปใช้ทดสอบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 281-156 บาสเกตบอลได้

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประวัติกีฬาบาสเกตบอล
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การกีฬาแห่งประเทศไทย (2553) บาสเกตบอล (Basketball) เป็นกีฬาประจําชาติอเมริกัน ถูก
คิดขึ้น เพื่อต้องการช่วยเหลือบรรดาสมาชิก Y.M.C.A. ได้เล่นกีฬาในฤดูหนาว เนื่องจากในช่วงฤดูหนาว
สภาพพื้นภูมิประเทศโดยทั่วไปถูกหิมะปกคลุม อันเป็นอุปสรรคในการเล่น กีฬากลางแจ้ง เช่น อเมริกัน
ฟุตบอล เบสบอล คณะ กรรมการสมาคม Y.M.C.A. ได้พยายามหาหนทางแก้ไขให้บรรดาสมาชิก
ทั้งหลายได้เล่นกีฬาในช่วงฤดูหนาวโดยไม่บังเกิดความเบื่อหน่าย ในปี ค.ศ.1891 Dr.James A.Naismith
ครูสอนพลศึกษาของ The International Y.M.C.A. Training School อยู่ที่เมือง Springfield รัฐ
Massachusetts ได้รับมอบหมายจาก Dr.Gulick ให้เป็นผู้คิดค้นการเล่นกีฬาในร่มที่เหมาะสมที่จะใช้
เล่นในช่วงฤดูหนาว Dr.James ได้พยายามคิดค้นดัดแปลงการเล่นกีฬาอเมริกันฟุตบอลและเบสบอลเข้า
ด้วยกันและให้มีการเล่นที่เป็นทีม ในครั้งแรก Dr.James ได้ใช้ลูกฟุตบอลและตะกร้าเป็นอุปกรณ์สําหรับ
ให้นักกีฬาเล่น เขาได้นําตะกร้าลูกพีชไปแขวนไว้ที่ฝาผนังของห้องพลศึกษา แล้วให้ผู้เล่นพยายามโยนลูก
บอลลงในตะกร้านั้นให้ได้ โดยใช้เนื้อที่สนามสําหรับเล่นให้มีขนาดเล็กลงแบ่งผู้เล่นออกเป็นข้างละ 7 คน
ผลการทดลองครั้งแรกผู้เล่นได้รับความสนุกสนานตื่นเต้น แต่ขาดความเป็นระเบียบ มีการชนกัน ผลักกัน
เตะกัน อันเป็นการเล่นที่รุนแรงในการทดลองนั้น ต่อมา Dr.James ได้ตัดการเล่นที่รุนแรงออกไป และได้
ทําการวางกติกาห้ามผู้เล่นเข้าปะทะถูกเนื้อต้องตัวกัน นับได้ว่าเป็นหลักเบื้องต้นของการเล่นบาสเกตบอล
Dr.James จึงได้วางกติกาการเล่นบาสเกตบอลไว้เป็นหลักใหญ่ๆ 4 ข้อ ด้วยกัน คือ
1. ผู้เล่นที่ครอบครองลูกบอลอยู่นั้นจะต้องหยุดอยู่กับที่ห้ามเคลื่อนทีไ่ ปไหน
2. ประตูจะต้องอยู่เหนือศีรษะของผู้เล่น และอยู่ขนานกับพื้น
3. ผู้เล่นสามารถครอบครองบอลไว้นานเท่าใดก็ได้ โดยคู่ต่อสู้ไม่อาจเข้าไปถูกต้องตัวผู้เล่นที่
ครอบครองบอลได้
4. ห้ามการเล่นที่รุนแรงต่างๆโดยเด็ดขาด ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายจะต้องไม่กระทบกระแทกกันเมื่อได้
วางกติกาการเล่นขึ้นมาแล้วก็ได้นําไปทดลอง และพยายามปรับปรุงแก้ไขระเบียบดีขึ้นเขาได้
พยายามลดจํานวนผู้เล่นลงเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกัน จนในที่สุดก็ได้กาํ หนดตัวผู้เล่นไว้ฝ่ายละ 5
คน ซึ่งเป็นจํานวนที่เหมาะสมที่สุดกับขนาดเนื้อที่สนาม
Dr.James ได้ทดลองการเล่นหลายครั้งหลายหน และพัฒนาการเล่นเรื่อยมาจนกระทั่งเขาได้เขียน
กติกาการเล่นไว้เป็นจํานวน 13 ข้อ ด้วยกันและเป็นต้นฉบับการเล่นที่ยังคงปรากฏอยู่บนกระดาน
เกียรติยศในโรงเรียนพลศึกษา ณ Springfield อยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ 13 ข้อ ของ Dr.James มีดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

ผู้เล่นห้ามถือลูกบอลแล้ววิ่ง
ผู้เล่นจะส่งบอลไปทิศทางใดก็ได้ โดยใช้มือเดียวหรือสองมือก็ได้
ผู้เล่นจะเลี้ยงบอลไปทิศทางใดก็ได้ โดยใช้มือเดียวหรือสองมือก็ได้
ผู้เล่นต้องใช้มือทั้งสองเข้าครอบครองบอล ห้ามใช้ร่างกายช่วยในการครอบครองบอล
ในการเล่นจะใช้ไหล่กระแทก หรือใช้มือดึง ผลัก ตี หรือทําการใดๆให้ฝ่ายตรงข้ามล้มลงไม่ได้
ถ้าผู้เล่นฝ่าฝืนถือเป็นการฟาวล์ 1 ครั้ง ถ้าฟาวล์ 2 ครั้ง หมดสิทธิ์เล่นจนกว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
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ทําประตูกันได้จึงจะกลับมาเล่นได้อีก ถ้าเกิดการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขัน จะไม่มีการ
เปลี่ยนตัวผู้เล่น
6. ห้ามใช้ขาหรือเท้าแตะลูก ถือเป็นการฟาวล์ 1 ครั้ง
7. ถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทําฟาวล์ติดต่อกัน 3 ครั้ง ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ประตู
8. ประตูที่ทําได้หรือนับว่าได้ประตูนั้น ต้องเป็นการโยนบอลให้ลงตะกร้า ฝ่ายป้องกันจะไปยุ่ง
เกี่ยวกับประตูไม่ได้เด็ดขาด
9. เมื่อฝ่ายหนึง่ ฝ่ายใดทําลูกบอลออกนอกสนาม ให้อีกฝ่ายหนึ่งส่งลูกเข้ามาจากขอบสนาม
ภายใน 5 วินาที ถ้าเกิน 5 วินาที ให้เปลี่ยนส่ง และถ้าผู้เล่นฝ่ายใดพยายามถ่วงเวลาอยู่เสมอ
ให้ปรับเป็นฟาวล์
10. ผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าผู้เล่นคนใดฟาวล์ และลงโทษให้ผู้เล่นหมดสิทธิ์
11. ผู้ตัดสินมีหน้าที่ตัดสินว่าลูกใดออกนอกสนาม และฝ่ายใดเป็นฝ่ายส่งลูกเข้าเล่น และจะทํา
หน้าที่เป็นผู้รักษาเวลาบันทึกจํานวนประตูที่ทําได้ และทําหน้าที่ทั่วไปตามวิสัยของผู้ตัดสิน
12. การเล่นแบ่งออกเป็น 2 ครึ่งๆ ละ 20 นาที
13. ฝ่ายที่ทําประตูได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะ ในกรณีคะแนนเท่ากันให้ต่อเวลาออกไป และถ้าฝ่ายใด
ทําประตูได้ก่อนถือว่าเป็นฝ่ายชนะ
แม้ ว่ากติ กาการเล่นจะกํ าหนดขึ้ นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สู งอายุได้เล่ นเพื่อความสนุกสนานในแง่
นันทนาการ แต่กีฬานี้ก็ได้รับความนิยมจากเยาวชนอย่างรวดเร็ว ทั้งๆที่มีผู้คนเป็นจํานวนมากเห็นว่าเป็น
กีฬาสําหรับผู้อ่อนแอ และพยายามที่จะพิสูจน์ความเห็นนี้ด้วยการหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับผู้เล่น
บาสเกตบอลก็ตาม อย่างไรก็ดี ความรู้สึกเช่นนี้ค่อยๆเริ่มจางหายไปเมื่อความรวดเร็วและความแม่นยําใน
การเล่นบาสเกตบอล ได้สร้างความประทับใจและดึงดูดความสนใจของผู้คนเพิ่มมากขึ้น และได้
แพร่กระจายไปทางตะวันออกของอเมริกาอย่างรวดเร็วและเมื่อโรงเรียนต่างๆได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของกีฬาชนิดนี้ จึงพากันนิยมเล่นไปทั่วประเทศ
ก่อนปี ค . ศ . 1915 แม้ว่าบาสเกตบอลจะเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางเป็นอย่าง
มากก็ตาม แต่ก็จํากัดเป็นเพียงการเล่นเพื่อออกกําลังกายในห้องพลศึกษาเท่านั้น ไม่มีองค์กรใด
รับผิดชอบจัดการเล่นเป็นกิจจะลักษณะ ยกเว้นองค์กรบาสเกตบอลอาชีพที่เกิดขึ้นเพียง 2-3 องค์กรแล้ว
ก็เลิกล้มไป ฉะนั้นการเล่นบาสเกตบอลในแต่ละที่แต่ละแห่งจึงต่างก็ใช้กติกาผิดแผกแตกต่างกันออกไป
ทํ า ให้ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตและการพั ฒ นากี ฬ าบาสเกตบอลเป็ น อย่ า งมาก
ดังนั้นในปี ค.ศ. 1915 สมาคม Y.M.C.A. สมาคมกีฬามหาวิทยาลัยแห่งชาติและสมาพันธ์กีฬาสมัครเล่น
ได้ร่วมประชุมเพื่อร่างกติกาการเล่นบาสเกตบอลขึ้นมาเพื่อเป็นบรรทัดฐานเดียวกัน กติกานี้ไดใช้สืบมา
จนกระทั่งปี ค.ศ. 1938 และได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่ 11 ณ กรุง
เบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนี โดยคณะกรรมการโอลิมปิกนานาชาติเป็นผู้พิจารณา สหรัฐอเมริกายอมรับ
การเล่นบาสเกตบอลเป็นกีฬาประจําชาติเมื่อวันที่ 20 มกราคม ค.ศ. 1892 ซึ่งได้มีการเล่นบาสเกตบอล
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อย่างเป็นทางการขึ้นเป็นครั้งแรก สมาคม Y.M.C.A. ได้นํากีฬาบาสเกตบอลไปเผยแพร่ในทุกส่วนของโลก
ได้แพร่เข้าไปในประเทศจีนและอินเดียในราวปี ค.ศ. 1894 ฝรั่งเศส ในราวปี ค.ศ. 1895 ญี่ปุ่นราวปี
ค.ศ. 1900 เกือบจะกล่าวได้ว่า บาสเกตบอลมีการเล่นในทุกประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่
1 และคาดว่าก่อน ปี ค.ศ. 1941 มีประชาชนทั่วโลกเล่นกีฬาบาสเกตบอลเป็นจํานวนถึง 20 ล้านคน
ในขณะนี้มีผู้นิยมเล่นบาสเกตบอลกันทั่วทุกมุมโลก ไม่น้อยกว่า 52 ประเทศ นอกจากนี้ได้มีการแปล
กติกาการเล่นเป็นภาษาต่างๆมากกว่า 30 ภาษา

ทักษะพื้นฐานและวิธีการเล่นกีฬาบาสเกตบอล
อุทัย สงวนพงศ์ (2544: 7-12) ได้กล่าวว่า การเล่นบาสเกตบอลทักษะเฉพาะตัวมีความจําเป็นและ
สําคัญมาก ดังนั้น ผู้เล่นจึงต้องฝึกทักษะพื้นฐานต่างๆ ให้ถูกต้องจนเกิดความชํานาญเสียก่อน โดยมี
ทักษะพื้นฐานดังนี้ การยืนเตรียมพร้อม การหยุดการเคลื่อนที่ การจับลูกบอล การเคลื่อนที่เพื่อเล่น
บาสเกตบอล การส่งลูกบอล การรับลูกบอล การยิงประตู สอดคล้องกับ เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย
(2550: 8) ที่กล่าวว่ากีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีม ซึ่งประกอบด้วยผู้เล่นเป็นทีม ชุดๆ ละ 5 คน
โดยมีจุดมุ่งหมายให้นําลูกบาสเกตบอลไปโยนลงห่วงประตูหรือยิงประตู (Shooting) ของฝ่ายตรงข้าม
การนําลูกบอลเคลื่อนที่ไปนั้นจะใช้การ รับ-ส่ง (Passing and Catching) ต่อกันไป หรือกลิ้งไปก็ได้ แต่
ถ้าจะพาลูกบอลเคลื่อนที่ไปด้วยตัวเองนั้น ต้องใช้การทุ่มลูกบอลให้กระดอนกับพื้นด้วยมือข้างเดียว หรือ
ด้ ว ยมื อ สองข้ า งสลั บ มื อ กั น เรี ย กว่ า “การเลี้ ย งบอล” (Dribbling) ดั ง นั้ น ทั ก ษะที่ ใ ช้ ใ นการเล่ น
บาสเกตบอลจึงประกอบด้วย ทักษะใหญ่ๆ ที่เป็นพื้นฐานในการเล่น 3 ประการ คือ การรับ-ส่ง การเลี้ยง
ลูก และการยิงประตูบาสเกตบอล จุดมุ่งหมายของการยิงประตู คือ เพื่อชัยชนะโดยพยายามนําลูกบอล
ยิงให้ลงประตูมากที่สุด การยิงประตูเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะการฝึกทักษะต่างๆ นั้นล้วนแต่ต้องการนํา
ลูกบอลไปยิงประตู ชัยชนะในการแข่งขันจึงขึ้นอยู่กับคะแนนที่ได้มากกว่า ทักษะที่สําคัญยิ่งคือ การยิง
ประตูเพราะการแพ้ชนะในเกมการเล่นและการแข่งขันขึ้นอยู่กับการยิงประตูเพื่อทําคะแนนให้ได้มากกว่า
คู่แข่งขัน (การกีฬาแห่งประเทศไทย, 2548: 68)
การกีฬาแห่งประเทศไทย (2548: บทนํา) ได้กล่าวว่า บาสเกตบอลเป็นกีฬาที่จัดอยู่ในกลุ่มกีฬา
ประเภททีมที่มีคุณลักษณะพิเศษสองประการ คือ เป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของผู้เล่นในทีม
(Team work) และเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความรวดเร็วในการเล่น (Speed game) กล่าวคือ ความสัมพันธ์
ของผู้เล่น หมายถึงความร่วมมือกันของผู้เล่นในทีมกระทําสิ่งใดๆ ได้สอดคล้องเหมาะสมจนทําให้การ
กระทําสิ่งนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ส่วนความรวดเร็วในการเล่น หมายถึง ความสามารถของนักกีฬา
ที่กระทําสิ่งใดๆ ได้ด้วยความรวดเร็ว อาทิ การเลี่ยนตําแหน่งของร่างกาย เช่น การก้มตัว การบิดตัว การ
เหยียดตัว เป็นต้น การเคลื่อนที่ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนตําแหน่งของร่างกายจากตําแหน่งที่ยืนไปยัง
ตําแหน่งอื่นและรวมถึงความสามารถในการใช้ทักษะกีฬา เช่น การเข้าครอบครองลูกบอล การเลี้ยงลูก
บอล การยิงประตู และการรับ-ส่งลูกบอล นักกีฬาบาสเกตบอลจึงต้องรู้และเข้าใจคุณลักษณะพิเศษทั้ง
สองประการนี้ สร้างความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันระหว่างผู้เล่นในทีมเพื่อนําทีมไปสู่เป้าหมาย นอกจากนี้
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ทักษะพื้นฐานของกีฬาบาสเกตบอล ทักษะเฉพาะตัวมีความจําเป็นและสําคัญมาก ผู้เล่นจึงต้องฝึกทักษะ
พื้ น ฐานต่ า งๆ ทั้ ง การยื น การเคลื่ อ นที่ การหยุ ด และการกระโดด ให้ ถู ก ต้ อ งจนเกิ ด ความชํ า นาญ
เพื่อที่จะได้ให้มีความพร้อมที่จะเคลื่อนที่ไปยังทิศทางต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไว และรวดเร็ว
การกีฬาแห่งประเทศไทย (2548: 55-70) ได้กล่าวว่า การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล ในการเล่น
บาสเกตบอล ผู้เล่นทุกคนจําเป็นต้องมีความสามารถในการรับลูกบอล การแย่งลูกบอล หรือการตัดลูก
บอลจากผู้เล่นฝ่ายคู่แข่งขัน การรับลูกบอลจึงมีความสําคัญต่อการเล่นบาสเกตบอล และผู้เล่นจะต้องมี
ความสามารถในการส่งลูกบอลแบบต่างๆ ได้ดี เพราะการเล่นเป็นทีมจะต้องอาศัยตําแหน่งการเล่นเพื่อ
เข้าทําประตูผู้เล่นที่อยู่ในตําแหน่งที่ได้เปรียบจึงจะมีโอกาสทําประตูได้ง่ายการส่งลูกบอลไปยังตําแหน่ง
ของผู้เล่นดังกล่าวจึงมีความสําคัญต่อการเล่นบาสเกตบอลเป็นอย่างยิ่ง การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล เป็น
ทักษะที่ใช้กับบุคคลเป็นคู่ ต้องมีทั้งผู้ส่งและผู้รับ คือ ตั้งแต่ 2 คน 3 คน 4 คน 5 คน การรับส่งลูก
บาสเกตบอลก็คือการนําลูกบาสเกตบอลเคลื่อนที่ไปในทิศทางต่างๆ ตามต้องการและใช้กับคนสองคนขึ้น
ไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนําลูกบอลเคลื่อนที่ไปให้ใกล้ประตู หรือเพื่อนําลูกบอลไปโยนลงห่วงหรือยิง
ประตู (Shooting) ของฝ่ายตรงกันข้าม การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลเป็นทักษะที่ใช้มากในการเล่นหรือ
แข่งขัน เพราะกีฬาบาสเกตบอลเป็นกีฬาประเภททีม จําเป็นต้องมีการส่งและรับในระหว่างผู้เล่นฝ่าย
เดียวกัน ซึ่งมีวิธีการส่งหลายวิธีตามความเหมาะสมและความชํานาญของผู้เล่นแต่ละคนว่าจะส่งอย่างไร
และในกติกาก็ไม่มีระเบียบบังคับว่าต้องส่งแบบใด ฉะนั้นลักษณะและวิธีการส่งจึง
มีหลายแบบด้วยกันที่ใช้ในกีฬาบาสเกตบอลได้แก่ (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2550: 49-50)
1. การส่งลูกสองมือระดับอก
2. การส่งลูกสองมือเหนือศีรษะ
3. การส่งลูกสองมือเหนือไหล่ด้านข้าง
4. การส่งลูกสองมือด้านข้าง
5. การส่งลูกสองมือล่าง
6. การส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่
7. การส่งลูกมือเดียวเหนือไหล่ด้านข้าง
8. การส่งลูกมือเดียวมือล่าง
9. การส่งลูกมือเดียวข้างลําตัว
10. การส่งลูกมือเดียวข้ามไหล่
11. การส่งลูกบอลกระดอน
12. การส่งลูกพลิกแพลง
บรรจง ฟ้ารุ่งสาง (2550: 53-54) ได้กล่าวว่า การเลี้ยงลูกบอลเกตบอล คือ การกดลูกลงต่อ
เนื่องกันจากลูกที่กระดอนขึ้นจากพื้น ไม่ว่าผู้เล่นจะยืนอยู่กับที่หรือกําลังเคลื่อนที่อยู่ก็ตาม การเลี้ยงลูกจึง
เป็ น ส่ ว นสํ า คั ญ ส่ ว นหนึ่ ง ของการเล่ น บาสเกตบอล ผู้ เ ล่ น ทุ ก คนจึ ง ควรฝึ ก ให้ เ กิ ด ความชํ า นาญและ
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คล่องแคล่วว่องไวโดยสามารถเลี้ยงลูกบอลได้ทั้งมือซ้ายและมือขวา และพร้อมที่จะหยุด ส่ง ยิงประตู
หรือสามารถเปลี่ยนทิศทางได้ทันที การเลี้ยงลูกบอลโดยทั่วไป ผู้เล่นจะกางนิ้วออกตามธรรมชาติ โดยใช้
แรงจากฝ่ามือและนิ้วมือ (อุ้งมือไม่สัมผัสกับลูกบอล) กดลูกลงพื้น เมื่อมือสัมผัสลูกแล้วให้ใช้ข้อมือและ
ท่อนแขนหดกับเล็กน้อยพร้อมกับผ่อนตามลูก ขณะที่เลี้ยงลูกบอลต้องสังเกตสถานการณ์ในสนาม โดย
วิ ธี ก ารเงยหน้ า ขึ้ น แต่ อ ย่ า มองลู ก บอล และถ้ า จํ า เป็ น ต้ อ งมองลู ก บอลก็ ใ ห้ ม องด้ ว ยหางตาเท่ า นั้ น
นอกจากนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย (2547: 37-50)ได้กล่าวว่า การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลเป็นเครื่องมือ
ชนิดหนึ่งที่ใช้ในการดําเนินเกมรุก การเลี้ยงบอลเข้าหาห่วงที่จะได้คะแนนง่ายที่สุด ขณะเลี้ยงลูกบอล
จะต้องกางนิ้วออกให้กว้างและนิ้วจะต้องงองุ้มไม่เกร็ง สัมผัสบอลเฉพาะปลายนิ้วมือเท่านั้น อย่าให้โคน
นิ้วมือและอุ้งมือสัมผัสบอล ลูกบอลจะถูกกดลงด้วยนิ้วมือจากการบังคับของข้อมือและแขนด้วยกําลังที่
พอเหมาะในการให้บอลกระดอนขึ้นมาหามืออีกครั้ง มือจะต้องขึ้นลงตามบอล ถ้าเลี้ยงบอลช้าควรจะให้
มือสัมผัสบอลตลอดเวลาไม่ว่าบอลขึ้นหรือบอลลง บอลลงมือล่าง บอลขึ้นมือขึ้นตาม แล้วกดบอลลงพื้น
เพื่อเลี้ยงต่อไป สามารถวางมือไว้บนบอลหรือด้านข้างบอลห้ามไม่ให้มืออยู่ล่างบอลเพราะจะผิดกติกา
ขณะบอลกระดอนขึ้นถ้าต้องการจะผลักบอลไปข้างหน้าหรือดึงบอลไปข้างหลังหรือผลักไปด้านข้าง
จะต้องวางมือลงบนบอลตรงข้ามทิศทางที่ต้องการจะไป ถ้าต้องการผลักบอลไปข้างหน้าจะต้องวางมือไว้
ด้านหลังบอลแล้วจึงผลักบอลไปข้างหน้า ถ้าต้องการดึงบอลไปด้านหลังจะต้องวางมือไว้ด้านหน้าบอล
แล้วดึงบอลไปด้านหลัง การเลี้ยงบอลมีทักษะการฝึกหลายวิธีดังนี้
1. การเลี้ยงบอลเร็ว (Speed or High Dribble)
2. การเลี้ยงบอลช้า (Control or Low Dribble)
3. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางการเลี้ยงบอล (Change of Direction)
4. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยคร่อมหน้า (Cross Over)
5. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยตวัดบอลอ้อมหลัง (Behind the Back)
6. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยการหมุนกลับตัว (Reverse Dribble)
7. การเลี้ยงแบบเปลี่ยนทิศทางโดยกระดอนบอลระหว่างขา (Between the Legs)
ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลใช้สําหรับนําลูกบอลเคลื่อนที่ไปกับตนเอง หรือต้องการครอบครอง
ลูกบอลไว้กับตัวเอง ซึ่งตามระเบียบของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล การครอบครองด้วยการถือลงบอลไว้
นั้นต้องไม่นานเกิน 5 วินาที ถ้าผู้เล่นยังต้องการครอบครองลูกบอลไว้อีก จึงจําเป็นต้องเลี้ยงลูกบอลเพื่อ
รอจังหวะจะเล่นต่อไป ฉะนั้นการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลจึงแบ่งตามลักษณะและจุดมุ่งหมายการเลี้ยงลูก
บาสเกตบอลได้ 3 ประการคือ (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2550: 35)
1. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับสูง
2. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับกลาง
3. การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลระดับต่ํา
ทักษะการยิงประตูในการเล่นบาสเกตบอลนับว่าเป็นหัวใจของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ซึ่งเป็น
จุดหมายของการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ทีมที่สามารถนําลูกบอลไปโยนหรือยิงประตู (Shooting) ลงห่วง
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ประตูของฝ่ายตรงกันข้ามได้มากกว่าอีกทีมหนึ่งจะเป็นทีมที่ชนะ เนื่องจากในเกมการเล่นจะมีฝ่ายตรงกัน
ข้ามคอยป้องกันไม่ให้ยิงประตูได้สะดวก ผู้เล่นที่จะยิงประตูจึงจําเป็นต้องหาวิธีการในการยิงประตูให้ได้
โดยไม่ผิดระเบียบหรือกติกาการเล่นกีฬาบาสเกตบอล ฉะนั้นการที่ผู้เล่นจะยิงประตูให้ได้ผล คือ ลูกบอล
ลงห่วงประตูจะต้องใช้ความสามารถซึ่งประกอบด้วยด้วยทักษะความชํานาญ (Skill) มีความแม่นยําและ
รวดเร็วในการยิงประตู (เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย, 2550: 77-81)
เทพประสิทธิ์ กุลธวัชวิชัย (2550: 77-81) ได้กล่าวว่า การยิงประตูสามารถทําได้หลายวิธี และไม่มี
ข้อจํากัด เช่นเดียวกับการส่งลูกบอลแต่โอกาสการใช้และจุดมุ่งหมายของการยิงประตูกับการส่งลูกบอล
ต่างกัน คือการยิงประตูจะให้ได้ผล มีความแม่นยํา ควรปล่อยลูกบอลให้วิ่งลอยเป็นวิถีโค้งและควรให้ลูก
บอลหมุนกลับเล็กน้อย ลูกบอลก็จะลงห่วงได้ง่ายขึ้น ซึ่งมุมที่ใช้ในการยิงประตูควรจะประมาณ 15-60
องศา ขึ้นอยู่กับความชํานาญของผู้ยิงประตูและมีองค์ประกอบอื่นได้แก่ ระยะทาง รูปร่างของผู้เล่น เช่นผู้
เล่นตัวสูงมุมในการส่งลูกบอลยิงประตูก็จะน้อยกว่าคนตัวเตี้ย ระยะทางยิงประตูก็เช่นกันถ้ายิงประตู
ระยะใกล้ มุมการยิงจะแม่นยํากว่าการยิงระยะไกล ซึ่งมีผลของแรงที่ใช้ส่งลูกบอลในการยิงประตูมา
เกี่ยวข้องด้วย คือ ถ้ายิงระยะไกลๆ ใช้มุมการยิงประตูกว้างมาก ลูกบอลก็ลอยขึ้นสูง ทําให้ใช้แรงในการ
ส่งลูกบอลมากเกินไปโอกาสการยิงประตูก็จะให้ความแม่นยําน้อย สรุปได้ว่า ความโค้งของวิธีการยิง
ประตูขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ส่วน ด้วยกันคือ ตัวผู้ยิงประตูและระยะในการยิงประตู สําหรับจุดที่ใช้เล็งหรือ
การกะระยะในการยิงประตูบาสเกตบอลจะเล็งที่จุดศูนย์กลางของห่วงประตู แต่เนื่องจากการยิงประตูนั้น
เราจะส่งลูกบอลออกไปเป็นวิถีโค้ง ประกอบกับในเกมการแข่งขันผู้เล่นมีกําลังแขนลดลง ฉะนั้นเวลายิง
ประตูควรจะเล็งที่ขอบของห่วงประตูที่อยู่ด้านไกลตัว ส่วนการยิงประตูโดยอาศัยแป้นประตูกระทบลูก
บอลให้ลงห่วงประตูนั่นจะใช้เส้นของรูปสี่เหลี่ยมเล็กของแป้นประตูเป็นจุดเล็งกะระยะ หรือเป็นจุดที่ส่ง
ลูกบอลออกไปกระทบ โดยยึดหลักดังนี้คือ ให้เล็งที่เส้นข้างที่อยู่ใกล้ตัวผู้ยิงประตู ถ้ายิงตรงจุดกลางประตู
ให้เล็งที่เส้นบนของรูปสี่เหลี่ยม
การยิงประตูมีวิธีการยิงหลายวิธีด้วยกัน พอจําแนกได้ดังนี้
1. แบ่งตามระยะทางที่ยิงประตู แบ่งเป็น 3 ระยะคือ
1.1 การยิงประตูระยะใกล้คือ การยิงประตูบริเวณเขตโทษ เป็นการยิงที่หวังผล 80-100 %
1.2 การยิงประตูระยะกลางคือ การยิงประตูนอกบริเวณเขตโทษ แต่ไม่เกินเส้นเขตการยิง
ประตู 3 คะแนน เป็นการยิงประตูที่หวังผล 60-80 %
1.3 การยิงประตูระยะไกลคือ การยิงประตูนอกบริเวณที่กล่าวมาแล้วใน 1.1 และ 1.2 เป็น
การยิงประตูที่หวังผล 40-60%
2. แบ่งตามลักษณะของเท้าขณะยิงประตู แบ่งได้ 2 ลักษณะคือ
2.1 การยืนยิงประตู คือ การยิงประตูโดยเท้าทั้งสองติดอยู่กับพื้นใช้ยิงประตูเมื่อไม่มีฝ่ายตรง
ข้ามป้องกัน
2.2 การกระโดดยิงประตู คือ การกระโดดให้เท้าลอยจากพื้นแล้วยิงประตูลักษณะการยิง
ประตูพอแยกได้ 2 ลักษณะ
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2.2.1 กระโดดพร้อมกับการยิงประตู
2.2.2 การกระโดดให้ตัวลอยเท้าพ้นพื้นก่อน แล้วจึงยิงประตู
3. แบ่งตามมือที่ถือลูกบอลขณะยิงประตู แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ
3.1 การยิงประตูมือเดียว จะใช้มือข้างเดียวในการส่งแรงยิงประตู
3.2 การยิงประตูสองมือ จะออกแรงจากมือทั้งสองในการส่งลูกยิงประตู
4. แบ่งตามลักษณะมือที่ยิงประตู
4.1 การตั้งมือยิงประตู
4.2 การหงายมือยิงประตู
4.3 การคว่ํามือยิงประตู
4.4 การเหวี่ยงมือยิงประตู
การกีฬาแห่งประเทศไทย (2548: 80-90) ได้อธิบายถึง การฝึกทักษะการยิงประตู (Shooting)
ไว้ดังนี้ การเล่นบาสเกตบอลนั้นต้องนําทักษะการวิ่ง การกระโดด และการหลบหลีกการป้องกันจากคู่
แข่งขันเพื่อที่จะนําลูกบอลเข้าไปยิงประตูในระยะใกล้ให้ได้ผลที่แน่นอนและมีโอกาสทําประตูให้มากกว่า
คู่แข่งขัน นอกจากทีมจะสามารถทําประตูในระยะใกล้แล้ว การยิงประตูระยะอื่นๆ ก็มีความสําคัญไม่นอ้ ย
ฉะนั้นเพื่อให้ผู้ฝึกหัดได้เรียนรู้และเข้าใจถึงผลจากการยิงประตู จึงขอกล่าวระยะของการยิงประตู ดังนี้
ระยะใกล้ หวังผลในการยิงประตู ประมาณ 85-95 เปอร์เซ็นต์
ระยะกลาง หวังผลในการยิงประตู ประมาณ 55-65 เปอร์เซ็นต์
ระยะกลาง ด้านมุมสนาม หวังผลในการยิงประตู ประมาณ 35-45 เปอร์เซ็นต์
ระยะไกล หวังผลในการยิงประตู ประมาณ 25-35 เปอร์เซ็นต์
การเล่นหรือการแข่งขันบาสเกตบอล ระยะการยิงที่ได้ผลมากที่สุด คือระยะใกล้ รองลงมาคือ
ระยะกลาง ส่วนการยิงระยะไกลได้ผลน้อยมาก แต่ในการแข่งขันปัจจุบัน ผลของการยิงระยะไกลก็
สามารถทําคะแนนได้มากกว่าการยิงระยะใกล้และระยะกลาง เพราะฉะนั้นการยิงประตูทั้งระยะใกล้
ระยะกลาง และระยะไกล จึงเป็นสิ่งที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องฝึกหัดจนชํานาญ การหลบหลีก การป้องกันจาก
คู่แข่งขัน ก็เป็นสิ่งจําเป็นอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน การยิงประตูระยะใกล้ ระยะกลาง และระยะไกลในทักษะ
การยิงประตู ได้แก่
1. การยิงประตูแบบกระโดดยิง (Jump Shot) และสามารถทําได้ 2 แบบ คือ
1.1 การกระโดดยิงประตูแบบสองมือเหนือศีรษะ
1.2 การกระโดดยิงประตูแบบมือเดียวเหนือศีรษะ
2. การยิงประตูแบบเลย์ อัพ ช้อท (Lay Up Shot)
2.1 การยิงประตูแบบเลย์ อัพ ช้อทแบบคว่ํามือ
2.2 การยิงประตูแบบเลย์ อัพ ช้อทแบบหงายมือ
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Hay (1985: 228) ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการยิงประตูไว้ดังนี้ การยิงประตูเป็นทักษะที่
สําคัญของกีฬาบาสเกตบอล ผู้ยิงประตูจะใช้วิธีการอย่างไรก็ได้เพื่อให้ได้คะแนนหรือพยายามให้ลูกบอล
ลงห่วงประตูซึ่งผู้ฝึกสอนและนักกีฬาจะเลือกรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสมสําหรับใช้ในการยิงประตูใน
ระหว่างการแข่งขันให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลมากที่สุด

การวัด และประเมินผลทางพลศึกษา
การวัดผลทางพลศึกษานับว่าเป็นขบวนการที่มีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาเพราะสามารถ
บอกถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ได้ทราบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ผลที่ได้
นั้นเป็นไปตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้หรือไม่ และเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญในกระบวนการเรียนการสอน ซึ่ง
ในทางพลศึกษาส่วนใหญ่จะเน้นการวัดทางด้านทักษะซึ่งต้องใช้เครื่องมือ หรือแบบทดสอบที่มีคุณสมบัติ
ที่ดี คือ มีความเที่ยงตรง (Validity) ความเชื่อถือได้ (Reliability) และมีความเป็นปรนัย (Objectivity)
ดังที่ วิริยา บุญชัย (2529: 7-8) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้
การวัดผล (Measurement) หมายถึง การเปรียบเทียบสิ่งที่ต้องการทราบกับเครื่องมือมาตรฐาน
เพื่อต้องการทราบปริมาณหรือขนาด ซึ่งสามารถทราบผลได้ทันที ด้วยเครื่องมือมาตรฐานนั้นเป็นผู้บอก
ให้ทราบ เช่น ต้องการทราบความกว้างของโต๊ะ เราก็เอาเทปหรือไม้เมตรมาวัด เราจะทราบความกว้าง
ของโต๊ะทันที การวัดผล จึงเป็นวิธีตรวจหรือหาปริมาณขนาดหรือส่วนสัดในสิ่งที่ต้องการจะทราบ โดย
อาศัยเครื่องมือวัดนั้นเองการวัดออกมาเป็นตัวเลข เรียกว่า ปริมาณ (Quantity) และจะให้ผลในทาง
คุณภาพ (Quality) ในการวัดผลนั้น จะต้องมีแบบทดสอบอยู่ด้วย เช่นถ้าต้องการทราบว่านักเรียนคน
หนึ่งมีความรู้ทางพลศึกษาเพียงใด ก็โดยให้นักเรียนทําข้อสอบจะทราบทันทีว่านักเรียนมีความรู้ทางพล
ศึ ก ษามากน้ อ ยเพี ย งใดโดยอาศั ย ตั ว เลขจากการทดสอบ การวั ด ผลอาจเป็ น ไปได้ ทั้ ง แบบปรนั ย
(Objective) หรืออัตนัย (Subjective)
การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการในการตัดสินตีค่าลงสรุป เพื่อพิจารณาความ
เหมาะสมหรือหาคุณค่าของคุณลักษณะและพฤติกรรม เช่น ผลการเรียน ผลการปฏิบัติโดยอาศัยข้อมูล
หรือรายละเอียดที่ได้จากการทดสอบ (Test) และการวัดผล (Measurement) เป็นหลักและใช้วิจาร
ญาณประกอบการพิจารณา จากความหมายดังกล่าวจะเห็นว่าถ้าจะประเมินผลต้องดําเนินการอย่างมี
ขั้นตอนโดยเริ่มต้นด้วยการทดสอบและวัดผลสิ่งนั้น แล้วนํา ผลการวัดที่ได้มาวินิจฉัย อย่างมีหลักเกณฑ์
และมีคุณธรรม เพื่อพิจารณาตัดสินใจว่าสิ่งนั้นดีหรือเลว เก่งหรืออ่อนได้หรือตก การวัดและประเมินผล
ทางพลศึกษา จัดว่าเป็นกระบวนการที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งของการศึกษาเพราะผลของการวัดจะทําให้
ได้มา ซึ่งข้อมูลที่ต้องการและตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด ซึ่งองค์ประกอบที่สําคัญประการหนึ่งที่ควร
พิจารณา คือ การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะกีฬา (Skill Achievement Test) ซึ่งผลที่ได้จาก
การใช้แบบทดสอบ จะเป็นข้อมูลในการบอกให้ทราบถึงความสามารถของนักเรียน อันจะเป็นพื้นฐานใน
การตัดสินผลการเรียนและเป็นแนวทางในการปรับปรุงวิธีการสอนของครูต่อไป
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ในการวัดผลและประเมินผลนั้นมีการวัดหลายด้านซึ่งจะเน้นด้านใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์
ของการเรียน การวัดทักษะทางพลศึกษาส่วนใหญ่ใช้แบบทดสอบทักษะที่มีคุณลักษณะของแบบทดสอบ
ที่ดีเหมาะสมกับผู้รับการทดสอบ
พูนศักดิ์ ประถมบุตร (2532: 12) การวัดผลและการประเมินผลนั้น มุ่งไปที่ตัวนักเรียนเป็นสําคัญ
เพื่อผลดังต่อไปนี้
1. จัดตําแหน่ง (Placement) เป็นการศึกษาว่านักเรียนแต่ละคนมีความรูห้ รือทักษะพอเพียงที่จะ
เริ่มบทเรียนใหม่ หรือจะทํา การฝึกในระดับใด ซึ่งผลที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการจําแนกประเภท
(Classification) ว่านักเรียนมีพื้นฐานอย่างไร เก่ง ปานกลาง หรืออ่อน
2. วินิจฉัย (Diagnosis) ซึ่งจะทําให้ทราบจุดเด่นจุดด้อยของนักเรียนแต่ละคนเป็นแนวทางให้ครู
ปรับปรุงวิธีการสอนและสามารถซ่อมเสริมให้นักเรียนแต่ละคนได้อย่างถูกต้อง
3. เปรียบเทียบความสามารถของตัวเด็ก (Assessment) เป็นการประเมินว่านักเรียนมีความงอก
งามมากน้อยเพียงใด วิธีนี้จะใช้การทดสอบสองครั้ง แล้วนําผลที่ได้จากการทดสอบมาเปรียบเทียบกัน
4. เพื่อนําไปใช้ทํานาย (Prediction) ผลจากการสอบจะแนะแนวทางในการประกอบอาชีพหรือ
ศึกษาต่อช่วยในการทํา นายว่าควรจะมุ่งไปในทางใดจึงจะประสบความสําเร็จ
5. เพื่อนํา ไปใช้ประเมินค่า (Evaluation) โดยจะประเมินผลหลังจากการเรียนการสอนสิ้นสุดลง
ผลจากการวัดจะเน้นแนวทางในการให้ระดับคะแนน
วินิต กองบุญเทียม (2536: 8-9) กล่าวว่าในการทดสอบทางพลศึกษานั้นเมื่อเราทราบถึง
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร จุดมุ่งหมายของการทดสอบทางพลศึกษา แล้วควรจะพิจารณาถึงเรื่องที่จะ
ทดสอบในทางพลศึกษาว่าในการทดสอบควรจะทดสอบในเรื่องอะไรบ้าง เพราะเนื้อหาวิชาและกิจกรรม
ทางพลศึกษา เป็นหน่วยอย่างหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากวิชาอื่นๆ ขอบข่ายของการทดสอบทาง
พลศึกษาควรจะมีการทดสอบในสิ่งต่อไปนี้ คือ
1. ทดสอบความรู้ ความเข้าใจในทางพลศึกษา (Knowledge) การพลศึกษาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง
เมื่อมีการเรียนการสอนหรือการฝึกกิจกรรมพลศึกษาจะต้องทํา การทดสอบในด้านความรู้ความเข้าใจ
เนื้อหากิจกรรมมากน้อยเพียงใด การทดสอบในด้านนี้เป็นการทดสอบความสามารถหรือพัฒนาการ
ทางด้านสมองที่จะเข้าใจ จดจํา บทเรียนหรือกิจกรรมมากน้อยเพียงใดในทางพลศึกษาแล้วการทดสอบ
ทางด้านความรู้ความเข้าใจในทางพลศึกษาจะเป็นเรื่องราวของประวัติความเป็นมากฎ กติกา แบบแผน
ของการฝึก วิธีการเล่น เป็นต้น
2. ทดสอบทักษะของกิจกรรม (Skill) เป็นการทดสอบในกิจกรรมหรือทักษะหรือเนื้อหาของวิชา
ซึ่งลักษณะของเนื้อหา หรือกิจกรรมต่างๆ ของพลศึกษาเป็นกิจกรรมที่มีลักษณะพิเศษของแต่ละกิจกรรม
ไป เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล วอลเลย์บอลก็มีลักษณะแตกต่างกันไปยกตัวอย่างการทดสอบ
บาสเกตบอลก็จะเป็นการทดสอบ การส่งลูก การเลี้ยงลูก การยิงประตูเป็นต้นในขบวนการเรียนการสอน
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หรือการฝึกกิจกรรมทางพลศึกษาจะต้องมีการวัด เนื้อหา ทักษะเฉพาะวิชาหรือกิจกรรมเพื่อให้ทราบถึง
ความพัฒนาการของผู้เรียนหรือผู้ฝึกได้พัฒนาการขึ้นมากน้อยเพียงใด
3. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ความสามารถ
ของร่างกายในการประกอบกิจกรรมในชีวิตประจํา วันได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่มีการเหนื่อยอ่อน
จนเกินไป และสามารถสงวนพลังงานเหลือพอที่จะนํา ไปใช้ในการประกอบกิจกรรมยามฉุกเฉิน และ
เวลาว่างในการประกอบกิจกรรมบันเทิงหรือนันทนาการของชีวิตของตัวเองด้วยในการเรียนการสอนหรือ
การฝึกกิจกรรมทางพลศึ กษาควรที่ จะมีการตรวจสอบสมรรถภาพทางการของผู้เรียนหรือผู้ฝึกว่ามี
สมรรถภาพทางกายดีมากน้อยเพียงใด ปรัชญาของการเรียนการสอนหรือการฝึกพลศึกษาในกิจกรรมใดก็
ตามผู้เรียนหรือผู้ฝึกควรที่จะพัฒนาการทางด้านสมรรถภาพทางกายควบคู่กับพัฒนาการทางด้านอื่นๆ
ด้วย
4. ทดสอบทัศนคติและคุณธรรมทางจิตใจ (Attitude and Sportmanship) เป็นการทดสอบ
เพื่อให้ทราบถึงความสนใจ ความตั้งใจ ความชอบ การร่วมมือในการเรียนการสอนหรือการฝึกกิจกรรม
ต่างๆทัศนคติที่มีต่อการออกกํา ลังกายหรือฝึกกิจกรรมทางพลศึกษาตลอดจนถึงการทดสอบ เพื่อให้
ทราบถึงเรื่องของจิตใจ คุณธรรม หรือพฤติกรรมทางด้านสังคม เช่น รู้แพ้ รู้ชนะความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
ความเป็นผู้นํา ผู้ตาม ความสามัคคี เป็นต้น การประเมินผลความสัมฤทธิ์ของผู้เรียนหรือผู้ฝึกกิจกรรมทาง
พลศึกษาข้อมูลทางทัศนคติ คุณธรรม หรือพฤติกรรมทางสังคมควรนํามาพิจารณาในการประเมินผลด้วย
Marshall และ Hales. (1971: 15) กล่าวถึงการประเมินผลว่าการประเมินผล หมายถึง การ
กําหนดคุณค่าของสิ่งที่เราวัดโดยใช้ข้อมูลทีไ่ ด้จากการวัด

แบบทดสอบและการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬา
การวัดทักษะทางกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนพลศึกษา เพราะเป็นเครื่องมือในการ
วัดผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนการสอนกิจกรรมกีฬาอย่างหนึ่ง และทักษะกีฬานั้นต้องอาศัยการประสานงาน
ของอวัยวะในร่างกาย และใช้การเคลื่อนไหวเป็นสื่อกีฬาแต่ละชนิดย่อมมีทักษะแตกต่างกัน ดังนั้น ใน
การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาแต่ละประเภท ควรมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อที่จะได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ วิริยา บุญชัย (2529: 7-8) ได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ การทดสอบ (Test) หมายถึง แบบ
(Form) หรือเครื่องมือ (Tool) หรือกระบวนการสําหรับวัดความสามารถ ความสัมฤทธิ์ หรือความสนใจ
ของบุคคลที่แสดงออกมา แบบทดสอบนี้ใช้วัดสิ่งที่ปรัชญาพลศึกษาหลักสูตรพลศึกษาจุดประสงค์ทั่วไป
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมพุทธพิสัย เจตพิสัย ทักษะพิสัย การสร้างเครื่องมือวัดผลไม่สามารถวัดโดยตรง
ได้ซึ่งจะวัดได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นแสดงผลหรือการกระทําออกมาก่อน เช่น จะวัดความสามารถทางปัญญา
ก็ให้ผู้นั้นทํา ข้อทดสอบ ผลก็จะออกมา หรือต้องการวัดกํา ลังขาก็ต้องให้มีการกระโดด ถ้ามีกําลังมากก็
กระโดดได้ไกล หรือได้สูงมาก มิใช่เอาเทปมาวัดขา ถ้าขาโตก็มีกํา ลังขาดี หรือต้องการจะทราบว่า
นักเรียนเล่นบาสเกตบอลได้ดีเพียงใด ก็ให้นักเรียนเล่นให้ดูผู้วัดก็จะทราบได้ แบบทดสอบนี้เป็นเครื่องมือ
อย่างหนึ่งในการประเมินผล

14

แบบทดสอบในการวัดผลการศึกษาหรือทางพลศึกษาแยกได้ 2 แบบ ดังนี้
1. แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง (Teacher-made Test) เป็นแบบทดสอบที่พบอยู่โดยทั่วๆ ไป
และเป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเพื่อใช้กับนักเรียนของตนเอง ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
1.1 เหมาะกับหน่วยของการสอนที่ครูกําหนดเนื้อหาและความยากง่ายไว้
1.2 การสร้างเครื่องมือ วิธีการการใช้ขึ้นอยู่กับการกําหนดของครู อาศัยความเที่ยงตรงจาก
หลักสูตรเป็นเกณฑ์
1.3 แบบทดสอบอาจจะไม่เป็นไปตามคะแนนมาตรฐานของส่วนการศึกษานั้นๆ แต่เป็น
คะแนนที่ครูรวบรวมไว้ตลอดทั้งปี และสร้างคะแนนมาตรฐานขึ้นใช้เอง
1.4 เป็นแบบทดสอบที่สร้างได้เร็ว ดังนั้นวิธีการอาจจะไม่ดีเท่าแบบทดสอบมาตรฐาน
2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นแบบทดสอบที่มีวิธีการ เครื่องมือและการ
ให้คะแนนที่คงที่ โดยสามารถทํา ให้ใช้ข้อสอบนี้ทดสอบต่างสถานที่ ต่างเวลาได้ การสร้างแบบทดสอบ
มาตรฐานนั้น มิใช่ของง่าย ต้องออกข้อสอบหลายๆ ข้อ และทํา การทดสอบกับคนเป็นจํานวนมาก
นอกจากจะมีวิธีการ เครื่องมือ และการให้คะแนนคงที่แล้วยังต้องมีความเที่ยงตรง (Validity) ความ
เชื่อถือได้ (Reliability) และมีเกณฑ์ปกติ (Norm) (วิริยา, 2529: 8-9)
Baumgartner และ Jackson (1982: 312–313) ได้กล่าวถึงแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะ
กีฬา โดยสรุปว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางทักษะกีฬา สามารถวัดได้ 3 วิธี คือ การใช้แบบทดสอบทักษะ
(Skill Test) แบบประเมินค่า (Rating Scale) และแบบวัดความสามารถในการปฏิบัติ (Performance)
โดยที่แบบทดสอบทักษะเป็นการวัดเชิงปริมาณ ซึ่งใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทักษะทางกลไก ซึ่ง
แบบทดสอบนี้ สามารถทํา ให้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานหรือปรับปรุงใช้เฉพาะบุคคลได้ แบบประเมินค่า
(Rating Scale) เป็นการวัดเชิงคุณภาพซึ่งใช้วัดเฉพาะทักษะที่ไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณได้ ส่วน
การวัดความสามารถในการปฏิบัติ (Performance) เป็นการประเมินผลทางทักษะ โดยใช้คะแนนที่ได้
จากการวัดเชิงปริมาณเช่นกัน
Strand และ Wilson (1993: 9-22) ได้จําแนกแบบทดสอบทักษะกีฬาที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันตาม
ลักษณะกีฬาแต่ละชนิดออกเป็น 6 ชนิด คือ
1. แบบทดสอบเวลา (Timed Test) เป็นการใช้เวลาในการวัดผล (Product) จากการปฏิบัติ
ทักษะ เหมาะสําหรับการวัดในด้านความเร็วในการปฏิบัติทักษะ เช่น การว่ายน้ํา กรีฑาประเภทลู่เป็นต้น
2. แบบทดสอบระยะทาง (Distance Test) เหมาะสํา หรับการวัดระยะทางจาการปฏิบัติทักษะใน
การกระโดดมากกว่าระยะทางจากการโยนทั้งนี้เพราะการโยนจําเป็นต้องอาศัยการประสานงานระหว่าง
แรงกับความแม่นยํา
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3. แบบทดสอบความแม่นยํา (Accuracy Test) ความแม่นยํา จัดเป็นองค์ประกอบที่ใช้กันมาก
ที่สุดในการวัดทักษะนิยมใช้เป้า (Target) เป็นเครื่องมือในการวัด
4. แบบทดสอบพลังหรืออัตราความเร็ว (Power or Velocity Test) เหมาะสํา หรับการวัดทักษะ
ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ในอากาศ คะแนนของความเร็วจะสะท้อนถึงจํานวนแรงที่ใช้และวัด
ความแม่นยําด้วย
5. แบบทดสอบการเคลื่อนไหวของร่างกาย (Body Movement Test) เป็นการวัดจํานวนครั้งที่ได้
จาการปฏิบัติทักษะในเวลาที่กําหนดไว้ซึ่งจะเน้นความเร็วมากกว่าความแม่นยํา
6. แบบทดสอบรูปแบบการปฏิบัติ (Form Test) มักจะใช้กับการวัดที่มีแบบตรวจสอบรายการ
(Checklist) และแบบประเมินค่า (Rating Scale) เพื่อใช้ในการประเมินรูปแบบจากการปฏิบัติทักษะใน
กิจกรรมกีฬาต่างๆ แบบทดสอบ หมายถึง แบบ (Form) หรือเครื่องมือ (Tool) หรือกระบวนการสํา หรับ
วัดความสามารถความสัมฤทธิ์หรือความสนใจของบุคคลที่แสดงออกมา แบบทดสอบนี้ใช้วัดสิ่งที่เราไม่
สามารถวัดโดยตรงได้ ซึ่งจะวัดได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นแสดงผลหรือการกระทําออกมาก่อน
(วิริยา, 2529: 8) ทักษะกีฬานั้นต้องอาศัยการประสานงานของอวัยวะในร่างกาย และใช้การเคลื่อน ไหว
เป็นสื่อกีฬาแต่ละประเภทย่อมมีทักษะที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาแต่ละ
ประเภทจึงต้องทําอย่างระมัดระวังมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อที่จะได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
สุพิตร สมาหิโต (2530: 273-276) ได้เสนอถึงหลักในการสร้างแบบทดสอบทักษะซึ่งพอสรุปได้
ดังนี้
1. ควรจะเลือกแบบทดสอบที่เป็นพื้นฐานกีฬาที่ต้องการจะวัด และก่อนที่จะกําหนดเกณฑ์
ในการวัดลงไป ควรจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ มีการสังเกตพฤติกรรมและทดลองนํา ไปใช้ก่อน
2. แบบทดสอบที่สร้างขึ้นนั้น ควรจะเป็นแบบทดสอบที่ใกล้เคียงสภาพความเป็นจริงให้มาก ที่สุด
เท่าที่จะมากได้
3. แบบทดสอบนั้น ควรจะแบ่งแยกความสามารถของนักเรียนอย่างเห็นได้ชัดเจน
4. แบบทดสอบนั้น จะต้องมีจํานวนครั้งที่ใช้ในการทดสอบอย่างเพียงพอ มิฉะนั้นผลที่ตามมาก็คือ
ทําให้ค่าความเชื่อถือได้ตํ่าลง
5. แบบทดสอบนั้น จะใช้เวลาในการดํา เนินการน้อย ไม่เสียเวลามากเกินไป และไม่ควร
ใช้อุปกรณ์ต่างๆ มากเกินความจําเป็น โดยคํานึงถึงอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในโรงเรียน
6. แบบทดสอบทักษะที่สร้างขึ้นมานั้น ไม่ควรประกอบด้วยหลายๆ ทักษะจนเกินไป
เพราะนอกจากจะทําให้นักเรียนเกิดความสับสนแล้ว วิธีดําเนินการก็ขาดประสิทธิภาพไปด้วย
7. แบบทดสอบทักษะที่มีความต่อเนื่องกันครูหรือผู้ทําการทดสอบควรจะให้นักเรียน
ทดสอบต่อเนื่องกันไปจนเสร็จ
8. พิจารณาการให้คะแนนอย่างง่ายๆ และสื่อความหมายที่ชัดเจนและเข้าใจได้อย่างดี
9. แบบทดสอบทักษะทุกชนิด จะต้องมีคําแนะนําในการทดสอบไว้อย่างชัดเจน ทั้งนี้เพื่อให้เกิด
ความมั่นใจว่าเมื่อนําแบบทดสอบนั้นไปใช้กับนักเรียนทุกห้องก็จะมีวิธีการใช้ที่เหมือนกันนอกจากการ
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เขียนข้อแนะนําวิธีการทดสอบแล้ว ก็ควรจะรวบรวมเอารายละเอียดของอุปกรณ์เครื่องมือ วิธีการจัดตั้ง
เครื่องมือลําดับขั้นตอนของรายการในการทดสอบ ตลอดทั้งระยะเวลาในการทดสอบ ขั้นตอนในการทํา
การทดสอบลักษณะนี้ จําเป็นต้องมีการพิถีพิถันเป็นอันมาก เพราะจะทําให้ผลของการทดสอบได้ความ
แม่นตรงมากขึ้น
10. เครื่องมือหรือแบบทดสอบที่นํามาใช้จะมีค่าความแม่นตรงมากขึ้น หากผู้ทําการทดสอบจะ
ทดลองนําเอาแบบทดสอบนั้นไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่จัดไว้ได้ว่าเป็นตัวแทนของประชากรโดยมีระดับของ
อายุ เพศ ความสามารถ ที่จะต้องเหมือนหรือใกล้เคียงกันกับกลุ่มตัวอย่างที่เราจะทดสอบจริง
11. จะต้องหาระดับความเชื่อถือและระดับความแม่นตรงของเครื่องมือหรือแบบทดสอบ
นั้นๆ เสียก่อนที่จะนําไปใช้
12. เครื่องมือหรือแบบทดสอบบางชุด ซึ่งมีรายการของการทดสอบที่ต้องการวัดทักษะเหมือน
หรือคล้ายคลึงกันมาก ก็อาจจะนํามาหาค่าสหสัมพันธ์ระหว่างรายการนั้นๆ หากมีค่าสหสัมพันธ์สูง เรา
อาจจะตัดรายการใดรายการหนึ่งออกไปและใช้รายการอื่นแทน ในทางตรงกันข้ามหากพบว่ารายการ
ทดสอบที่นํามาเปรียบเทียบกันนั้นมีความสัมพันธ์ต่อเราอาจจะต้องนําเอาแบบทดสอบรายการนั้นๆ ไว้ใน
แบบทดสอบต่อไปก็ได้
13. ควรสร้างคะแนนมาตรฐาน (Standard Scores) ของเครื่องมือหรือแบบทดสอบเมื่อนํามาใช้
ในระยะหนึ่งแล้ว ผู้ทําการทดสอบจะต้องหาคะแนนมาตรฐานของแต่ละรายการเอาไว้ด้วย
วิริยา บุญชัย (2529: 27–29) ได้เสนอขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบทางพลศึกษาไว้พอสรุปได้
ดังนี้
1. วิเคราะห์เกมหรือลักษณะทางกาย เพื่อจะได้ทราบเกี่ยวกับองค์ประกอบหรือทักษะต่างๆ ที่มี
ผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ
2. เลือกข้อสอบที่สามารถวัดคุณภาพที่ต้องการวัด ในการเลือกแบบทดสอบ ต้องเลือกความ
สําคัญและความแม่นตรงในการวัดด้วย
3. ดํา เนินการทดสอบและการคิดคะแนน วิธีดําเนินการทดสอบ และการคิดคะแนนควรชัดเจน
และเข้าใจง่าย
4. การทดสอบความเชื่อถือได้ของแบบทดสอบแต่ละรายการ โดยการทดสอบซํ้า
4.1 ผู้รับการทดสอบควรเป็นตัวแทนของประชากรที่จะศึกษาได้ การกําหนดจํานวนครั้งของ
การประลองในแต่ละข้อทดสอบ ถ้าทําการประลอง 2-3 ครั้ง ให้บันทึกคะแนนครั้งที่ดีที่สุดหรือบันทึก
คะแนนเฉลี่ยจากการประลองทั้งหมด
4.2 ข้อสอบแต่ละรายการควรมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเชื่อถือได้ไม่น้อยกว่า .70
5. ทดสอบความเป็นปรนัยของข้อทดสอบ โดยใช้ผู้ทดสอบอย่างน้อย 2 คน
6. สร้างความเที่ยงตรงของแบบทดสอบ ซึ่งมีวิธีดําเนินการได้หลายแบบ เช่น
6.1 คะแนนแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนั้น มีความสัมพันธ์กับคะแนนของแบบทดสอบ
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ที่ถือว่าเชื่อถือได้แล้ว
6.2 แบบทดสอบที่วัดการปฏิบัติของกีฬาประเภทต่างๆ เช่น เทนนิส แบดมินตัน ฯลฯ
คะแนนของการทดสอบจะมีความสัมพันธ์กับผลของการแข่งขันแบบพบกันหมด โดยคนที่ได้
คะแนนสูงจากการทดสอบก็จะอยู่ในลํา ดับที่สูงของการแข่งขันด้วย
6.3 การเปรียบเทียบคะแนนของแบบทดสอบแต่ละรายการของแบบทดสอบ โดยหา
มาตรฐานของคะแนนรวมของแบบทดสอบ แล้วนํา คะแนนของการทดสอบไปเปรียบเทียบ ถ้ามี
ความสัมพันธ์สูง แสดงว่าแบบทดสอบมีความเที่ยงตรง หรือนําแบบทดสอบแต่ละรายการเปรียบเทียบ
ซึ่งกันและกัน ถ้ามีความสัมพันธ์กันก็สามารถเลือกข้อสอบอันใดอันหนึ่งได้
7. ปรับปรุงแบบทดสอบอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นให้บันทึกวิธีการปฏิบัติ การคิดคะแนน
8. สร้างเกณฑ์ปกติโดยเปลี่ยนคะแนนให้เป็นคะแนนทีหรือเปอร์เซ็นไทล์
Johnson และ Nelson (1974: 44) กล่าวว่า แบบทดสอบที่ดีควรมีลักษณะ ดังนี้
1. มีความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการวัดตรงตามจุดมุ่งหมาย
2. ความเชื่อถือได้ (Reliability) หมายถึง การที่แบบทดสอบมีความแน่นอนในการวัดโดยผู้ทํา
การทดสอบจะสอบกี่ครั้งก็จะได้ผลเช่นเดิม
3. เกณฑ์ปกติ (Norms) เพื่อใช้เป็นตัวแทนของประชากรเฉพาะกลุ่ม
4. ความเป็นปรนัย (Objectivity) หมายถึง แบบทดสอบที่มีมาตรฐานที่แน่นอนแจ่มชัดในการดํา
เนินการและการให้คะแนน แม้จะมีผู้วัดหลายคนก็ได้คํา ตอบหรือคะแนนที่เท่ากัน

การศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์ปกติและการสร้างเกณฑ์ปกติ
บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ (ม.ป.ป.: 325 – 399) ได้กล่าวถึงเกณฑ์ปกติ (Norms) ที่เกี่ยวข้อง
กับแบบทดสอบไว้ดังนี้
ความหมายของนอร์ม (The Meaning of Norms) ในทางวัดผลการศึกษานอร์ม หมายถึงคะแนน
เฉลี่ย หรือคะแนนจุดกลาง (Mean or Median) ของกลุ่มตัวอย่างนักเรียน ซึ่งเรียกว่ากลุ่มนอร์ม หรือ
กลุ่มอ้างอิง (Norm Group or Reference Group) ที่ทําการสุ่มเลือกมา โดยแสดงลงในตารางนอร์ม
(Norm Table) ซึ่งบอกความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนดิบกับคะแนนมาตรฐานที่แปลงรูปจากคะแนนดิบ
ประเภทของนอร์ม (Type of Norms) การแปลความหมายของคะแนนโดยนําไปเทียบกับนอร์มมี
ลักษณะเป็นการเปรียบเทียบกับกลุ่มภายนอก เช่น การเปรียบเทียบกับกลุ่มนักเรียนที่มีอายุเท่าๆ กัน
หรือกลุ่มนักเรียนที่อยู่ในชั้นเดียวกัน อยู่ในเขตท้องถิ่นเดียวกัน การเปรียบเทียบอีกวิธีหนึ่งก็คือ การเทียบ
ตําแหน่งกันในรูปของเปอร์เซ็นต์ของกลุ่ม หรืออยู่ในรูปของส่วนที่เบี่ยงเบนไปจากคะแนนเฉลี่ย ทําให้
การแปลความหมายคะแนนของแต่ละบุคคลมีกระสวน (Patterns) ที่สําคัญอยู่ 4 แบบ (Thorndike
and Hagen, 1969 : 219 อ้างถึงในบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์, ม.ป.ป. : 328)
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ตาราง 1 ประเภทที่สําคัญของนอร์มทางการศึกษาและทางจิตวิทยา
ประเภท
นอร์ม
การเปรียบเทียบ
กลุ่มตัวอย่าง
นอร์มอายุ
เทียบแต่ละกลุ่มกับบุคคล
จัดกลุ่มตามลําดับอายุ
นอร์มชั้นเรียน
เทียบแต่ละกลุ่มกับกลุ่ม
จัดกลุ่มตามลําดับชั้นเรียน
นอร์มเปอร์เซ็นไทล์
เทียบแต่ละบุคคลตามตําแหน่ง
จัดกลุ่มโดยใช้อายุหรือชั้นเดียว
ของเปอร์เซ็นต์ของกลุ่ม
กันตามชนิดของบุคคล
นอร์มคะแนนมาตรฐาน
เที ย บแต่ ล ะบุ ค คลตามจํ า นวนส่ ว น เหมือนกับนอร์มเปอร์เซ็นไทล์
เบี่ยงเบนมาตรฐานที่อยู่เหนือหรืออยู่
ใต้คะแนนเฉลี่ยของกลุ่ม
1) นอร์มอายุ (Age Norms) นอร์มอายุเป็นค่าเฉลี่ยของคุณลักษณะหนึ่งๆ ที่แสดงถึงการเปลี่ยน
แปลงก้าวหน้าตามลําดับกลุ่มอายุ เช่น ส่วนสูง ถ้าสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนหญิงอายุ 8 ขวบ
มาวัดส่วนสูง ก็จะได้ค่าเฉลี่ยของส่วนสูงที่เป็นนอร์มส่วนสูงของกลุ่มอายุนี้ ค่าเฉลี่ยที่ได้ไม่ใช่ค่าที่แท้จริง
ไม่ใช่ค่าที่ทุกคนจะต้องมี แต่ค่าเฉลี่ยนี้จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณาเรื่องนอร์มอายุและชั้นเรียน
การใช้อายุเป็นเกณฑ์เทียบนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่าย และเป็นที่คุ้นเคยกัน และเหมาะกับการแสดง
คุณลักษณะที่งอกงามแบบต่อเนื่อง แต่มีปัญหาที่เป็นจุดอ่อนดังนี้
1.1) ความเจริญงอกงามของแต่ละปีนั้นจะยึดถือว่ามีหน่วยมาตรฐานและแบบเดียวกันหรือไม่
ปัญหาเรื่องการลดลงและการไม่งอกงามนี้ปรากฏขึ้นกับลักษณะทุกอย่างที่เราวัด ทําให้หน่วยของการวัด
แต่ละช่วงปีไม่สม่ําเสมอกัน
1.2) กลุ่มตัวอย่าง เป็นการยากที่จะหากลุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนที่แท้จริงของคนอายุต่างๆ
กันในระดับอายุ 12 ปี เราสามารถหาได้ง่ายตามโรงเรียนระดับชั้นต่างๆ หลายๆ โรงเรียน แต่ถ้าที่ระดับ
อายุสูงขึ้น กลุ่มตัวอย่างจะกระจัดกระจายมากยิ่งขึ้น บางคนอยู่ในโรงเรียน ในสถานที่ที่ทํางานต่างๆ กัน
การสุ่มตัวอย่างนี้จะทําได้ลําบากมากยิ่งขึ้น ซึ่งทําให้นอร์มอายุของคนในระดับอายุสูงขึ้นไม่น่าเชื่อถือได้
สรุปนอร์มอายุจะใช้ได้ดีขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยของการแสดงออกของบุคคลตามระดับอายุและสามารถ
ที่จะแปลความหมายให้เข้าใจได้ง่าย อย่างไรก็ตามนอร์มอายุก็มีปัญหาสําคัญอยู่ที่ระดับอายุสูงขึ้น ซึ่ง
ความเจริญงอกงามจะคงที่ หน่วยความเจริญจะไม่เท่ากับตอนอายุน้อยๆ และยังมีอุปสรรคในแง่การสุ่ม
ตัวอย่าง บุคคลที่มีระดับสูงๆ ให้เป็นตัวแทนที่แท้จริงได้ เพราะแต่ละบุคคลอยู่กันกระจัดกระจายมาก
นอร์มของอายุจึงเหมาะสําหรับความสามารถของเด็กที่อยู่ในวัยเรียน ชั้นประถม และชั้นมัธยมซึ่งมี
ลักษณะต่อเนื่องกัน เช่น ความสูง น้ําหนัก และคุณลักษณะทางจิตวิทยาต่างๆ เช่น สติปัญญา
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2) นอร์มชั้นเรียน (Grade Norms) นอร์มชั้นเรียนมีลักษณะหลายประการที่เหมือนกับนอร์มอายุ
แตกต่างกันที่กลุ่มอ้างอิง (Referennce Groups) จะใช้กลุ่มระดับชั้นเรียน แล้วคํานวณค่าเฉลี่ยของแต่
ละระดับชั้นเรียน นอร์มชั้นเรียนก็มีปัญหาเช่นเดียวกับนอร์มอายุเพราะเราไม่สามารถจะรับรองได้ว่า
ความเจริญของแต่ละชั้นจะเท่ากัน
สรุปนอร์มชั้นเรียนซึ่งเกี่ยวกับการแสดงออกของเด็กแต่ละคน ซึ่งคํานวณเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละ
ระดับชั้นเรียน มีประโยชน์ในการแปลความสามารถทางวิชาการของเด็กในโรงเรียนชั้นประถมได้ ทั้งนี้มี
ความสะดวกและมีความหมายดี ถึงแม้ว่าจะยังไม่มั่นใจในความสามารถแต่ละหน่วยชั้นเรียนว่าจะเท่ากัน
หรือไม่ก็ตาม แต่จะไม่มีความหมายอะไรเลยกับกิจกรรมต่างๆ นอกโรงเรียน
3) นอร์มเปอร์เซ็นต์ไทล์ (Percentile Norms) นอร์มอายุและชั้นเรียนนั้นเราทําได้โดยการ
คํานวณมาจากคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างตามลําดับอายุ และตามลําดับชั้นเรียน แต่สามารถทําให้มี
ความหมายยิ่งขึ้นอีก โดยการเอาไปเปรียบเทียบกันเองในกลุ่มเหล่านั้น การเปรียบเทียบเช่นนี้จะได้นอร์ม
เปอร์เซ็นต์ไทล์ตามความรู้ในทางสถิติ
นอร์มเปอร์เซ็นต์ไทล์นี้ใช้ได้กับงานทุกชนิดอย่างกว้างขวางมาก สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างใดๆก็
ได้ใช้ได้ทุกระดับอายุไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ ใช้ได้ทั้งสถานการณ์ทางการศึกษาหรือการทํางาน แต่ก็ยังมี
ข้อบกพร่องที่สําคัญ 2 ประการ คือ
3.1) กลุ่มนอร์ม (Norming Group) ที่ได้มาจะต้องถูกต้องตามที่ต้องการของนอร์มนั้น การใช้
นอร์มเปอร์เซ็นต์ไทล์นี้จําเป็นต้องมีกลุ่มนอร์มหลายๆ แบบ (Multiple sets of Norms) จะต้องมีนอร์ม
ที่เหมาะสมกับแต่ละประเภทของกลุ่มหรือสถานการณ์ที่จะทําการทดสอบ
3.2) ความเท่ากันของหน่วยวัด เนื่องจากแต่ละเปอร์เซ็นต์ไทล์นั้นมีหน่วยที่ไม่เท่ากัน
สรุปนอร์มเปอร์เซ็นต์ไทล์จะใช้เป็นมาตรฐานในการแปลความหมายของคะแนนแต่ละบุคคลใน
กลุ่มหนึ่งๆ ถ้าจะให้คะแนนเปอร์เซ็นต์ไทล์มีความหมายมากขึ้นก็ต้องเลือกเทียบกับกลุ่มที่มีลักษณะ
เช่นเดียวกับคนๆ นั้นดังนั้น จึงต้องมีหมู่ของเปอร์เซ็นต์ไทล์หลายๆ กลุ่มตามอายุหรือชั้นเรียนหรือตาม
อาชีพต่างๆ วิธีนี้จะให้ประโยชน์มากถ้าหากกลุ่มตัวอย่างได้ แต่ก็มีปัญหาที่หน่วยของเปอร์เซ็นต์ไทล์ตรง
กลางๆ จะแคบกว่าตรงปลายๆ โค้ง
จากนอร์มทั้ง 3 ประเภท สามารถเรียกชื่อได้เป็นแบบต่างๆ กันตามกลุ่มของนอร์ม เช่น นอร์มชาติ
นอร์มท้องถิ่น นอร์มโรงเรียน และนอร์มเฉพาะกลุ่มดังนี้
1) นอร์มชาติ (National Norms) นอร์มชาติ หมายถึง นอร์มที่คํานวณมาจากลุ่มตัวอย่างทั้ง
ประเทศโดยจําแนกตามอายุ ชั้นเรียนหรือเพศ ซึ่งจะใช้กับการทดสอบทุกชนิด เฉพาะอย่างยิ่งเหมาะกับ
การวัดความถนัดทั่วไป และการวัดความสัมฤทธิผลทางการเรียนในวิชาต่างๆ เช่น นอร์มความสัมฤทธิ
ผลทางการเรียนในวิชาต่างๆ เช่น นอร์มความสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ระดับชาติ ก็จะเป็นการเทียบคะแนนจากกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาซึ่งสุ่มมาทั่วประเทศ
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ส่วนมากแล้ว นอร์มชาติจะใช้กลุ่มอ้างอิงเป็นนักเรียนในโรงเรียน ดังนั้นถ้าเป็นนักเรียนชั้นสูงขึ้น
ซึ่งประชากรทั้งหมดไม่ได้อยู่ในโรงเรียน จึงทําให้กลุ่มอ้างอิงชาติไม่เป็นตัวแทนที่แท้จริงของประชากร
ประกอบด้วยนอร์มต่างๆ ดังนี้
1.1) นอร์มท้องถิ่น (Local Norms) นอร์มชาติไม่สามารถจะใช้เป็นเกณฑ์เทียบกับทุกๆ
สมรรถภาพที่ต้องการเนื่องจากปัญหาด้านกลุ่มอ้างอิง จึงใช้วิธีแก้ปัญหาโดยใช้กลุ่มอ้างอิง จึงใช้วิธี
แก้ปัญหาโดยใช้กกลุ่มอ้างอิงเฉพาะที่เล็กลง เรียกว่ากลุ่มท้องถิ่น ซึ่งทําให้เกิดนอร์มท้องถิ่นขึ้นมา
นอร์มท้องถิ่นสามารถใช้เปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนในชุมชนต่างๆ ได้ และจะให้ความหมายดีกว่า
การใช้นอร์มชาติ
1.2) นอร์มโรงเรียนเฉลี่ย (School Mean Norms) นอร์มโรงเรียนเฉลี่ยเป็นนอร์มที่คํานวณมา
จากค่าเฉลี่ยของชั้นเรียน หรือโรงเรียนซึ่งแตกต่างจากการคํานวณมาจากแต่ละบุคคล
1.3) นอร์มเฉพาะกลุ่ม (Special Group Norms) นอร์มเฉพาะกลุ่มก็มีลักษณะคล้ายกับ นอร์
มท้องถิ่น คือ สร้างขึ้นมาเฉพาะกลุ่มหนึ่งๆ เพื่อใช้กับงานนั้นโดยเฉพาะ เช่น นอร์มกลุ่มนักเรียนชั้น
ประถม 6 ของโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนราษฎร์
2) นอร์มคะแนนมาตรฐาน (Standard Score Norms) นอร์มคะแนนมาตรฐาน ก็คือ นอร์มชนิด
ต่างๆ ดังกล่าว แต่ว่าคะแนนเหล่านั้นจะคํานวณในรูปคะแนนมาตรฐานเพื่อทําให้หน่วยของการวัดมีค่า
เท่ากัน
คะแนนมาตรฐานเป็นคะแนนที่แปลงรูปมาจากคะแนนดิบ ซึ่งหมายถึงระยะห่างจากค่าเฉลี่ยของ
แต่ละบุคคลในรูปของค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของการแจกแจง คะแนนมาตรฐานจําแนกเป็น 2 ประเภท
คือ คะแนนมาตรฐานเชิงเส้น และคะแนนมาตรฐานปกติ
2.1) คะแนนมาตรฐานเชิงเส้น (Linear Standard Scores) คะแนนมาตรฐานเชิง
เส้นตรง หรือเรียกว่า “คะแนนมาตรฐาน” หรือ “คะแนนซี” (Z-score) การคํานวณหาค่า Z หาได้โดย
การเอาผลต่างของคะแนนแต่ละบุคคลกับคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มนอร์มหารด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD) ของกลุ่ม
นอร์ม Z = X - X
SD
คะแนนมาตรฐานที (T-score) T = 10Z + 50
คะแนนมาตรฐาน
AGCT = 20Z + 100
คะแนนมาตรฐาน
CEEB = 100Z + 500
2.2) คะแนนมาตรฐานปกติ (Normalized Standard Score) เหตุผลอย่างหนึ่งในการ
แปลงคะแนนดิบมาเป็นคะแนนมาตรฐานก็เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบคะแนนจากแบบทดสอบต่างชนิด
กัน สําหรับคะแนนมาตรฐานเชิงเส้นจะเปรียบเทียบกันได้ก็ต่อเมื่อการแจกแจงคะแนนทั้งสองชุดเป็น
แบบเดียวกัน
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คะแนนมาตรฐานเก้า (Stanine) เป็นคะแนนมาตรฐานที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5 และความเบี่ยง เบน
มาตรฐานเท่ากับ 2 ซึ่งแบ่งออกเป็น 1-9 จัดเรียกลําดับคะแนนแล้วหาค่า Stanine
ค่าเบี่ยงเบน I.Q (Diviation I.Q’ .s) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 100 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานประมาณ
เท่ากับการแจกแจง I.Q. มิใช่หามาจากวิธีการคํานวณ I.Q ที่ว่า I.Q เท่ากับอายุสมองหารด้วยอายุปฏิทิน
ทั้งหมดคูนด้วย 100 (I.Q. (MA/CA)x 100) แต่เป็นคะแนนมาตรฐานชนิดหนึ่งที่กําหนดค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับค่าเบี่ยงมาตรฐานของ I.Q จึงนิยมเรียกชื่อเป็นค่าเบี่ยงเบน I.Q
อนันต์ ศรีโสภา (2525: 224 – 225) ได้กล่าวถึงวิธีการเลือกกลุ่มนอร์ม (Norm Group) ไว้ดังนี้
กลุ่มของนักเรียนที่จะนํามาใช้เป็น Norm Group จะต้องมีความเหมาะสมดังนี้
1) ความเป็นปัจจุบัน เนื่องจากการพัฒนาเนื้อหาวิชาในหลักสูตรการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป
รวดเร็วมากนอร์มจึงจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องและทันสมัยอยู่เสมอ
ดังนั้นการที่เรา
จะเลือกนอร์ม ใดนั้นจะต้องคํานึงถึงหลักสูตรและแบบทดสอบประกอบด้วย และนอกจากนี้
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็มีส่วนทําให้ Norm Group เดิมนั้นขาดความเหมาะสมอีกด้วยเหมือนกัน
ดังนั้น Norm Group ที่เหมาะสมนั้นจะต้องเลือกกลุ่มจากนักเรียนที่เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
2) ความเป็นตัวแทนที่ดี (Representativeness) สิ่งที่ทําให้คะแนนผลการทดสอบของนักเรียน
คลาดเคลื่อนโดยทั่วไป มีอยู่ 2 ประการ คือ ความคลาดเคลื่อนทางการวัดผล (Error of
Measurement) และความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Error) ความคลาดเคลื่อน
ทางการวัดผลนั้น ได้แก่ ความคลาดเคลื่อนที่เกี่ยวกับแบบทดสอบ วิธีการทดสอบ และการตรวจให้
คะแนน ส่วนความคลาดเคลื่อนในการสุ่มตัวอย่างนั้น ได้แก่ เทคนิคของการสุ่มตัวอย่าง ขนาดของ
ตัวอย่าง ซึ่งทําให้ตัวอย่างที่ได้ไม่เป็นตัวแทนที่ดีที่สุดของประชากรทั้งหมด ถ้าเราสุ่มตัวอย่างโดยวิธี
เดียวกันนั้นอีก ก็จะได้ผลลัพธ์ทางค่าสถิติต่างๆ เหมือนกับครั้งแรก หรือได้ค่าใกล้เคียงกัน
สิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่ง ก็คือ เทคนิคของการสุ่มตัวอย่าง ลําพังขนาดของตัวอย่างเพียงพออย่าง
เดียวยังไม่เป็นการเพียงพอ ถ้าการสุ่มตัวอย่างมีความผิดพลาด แม้ว่าจะเพิ่มขนาดของกลุ่มตัวอย่างให้
มากขึ้นเท่าใดก็ตาม ก็ไม่เป็นการช่วยแก้ปัญหาได้ ดังนั้น เทคนิคการสุ่มตัวอย่างจะต้องมีความถูกต้อง
และเหมาะสม การสุ่มตัวอย่างนั้นมีหลายวิธี เช่น การสุ่มตัวอย่างนั้นมีหลายวิธี เช่น การสุ่มตัวอย่างแบบ
ธรรมดา (Simple Random Sampling) การสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบ (Systematic Sampling) การ
สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) และการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratification
Sampling) ฯลฯ อย่างไรก็ดี การสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เป็นเทคนิคการสุ่มตัวอย่างที่ดีวิธีหนึ่ง ซึ่ง
สามารถใช้ได้กับตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องได้ทุกชนิด ตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องอาจจะเปลี่ยน ไปตามชนิด
ของการทดสอบและสิ่งอื่นๆ เช่น อายุ เพศ สภาพทางเศรษฐกิจ เชื้อชาติ ขนาดของครอบครัว และ
สภาพทางภูมิศาสตร์ของนักเรียน
3) ความเกี่ยวข้อง (Relevance) ความเกี่ยวข้องของกลุ่มนักเรียนที่เลือกมาเป็น Norm Group
นั้นขึ้นอยู่กับประชากรที่ต้องการจะนําแบบทดสอบนั้นไปใช้จริงๆ เนื่องจากแบบทดสอบที่สร้างขึ้นนั้น
บางครั้งก็สามารถนําไปใช้ในความมุ่งหมายที่แตกต่างกันไป ดังนั้น ในแบบทดสอบบางฉบับจะเห็นว่ามี
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Norm Group มากกว่าหนึ่งกลุ่ม ซึ่ง Norm Group แต่ละกลุ่มก็ใช้สําหรับ Norms แต่ละความมุ่งหมาย
เหล่านั้น
คะแนนมาตรฐาน (Standard Score) เป็นคะแนนที่อิงโค้งปกติ (Normal Curve) มีคุณลักษณะ
พิเศษคือ ช่วงคะแนนเท่ากันทําให้สามารถนําคะแนนหลายๆ ชุด ที่มีการกระจายต่างกันมาเปรียบเทียบ
หรือจัดกระทําโดยวิธีการทางคณิตศาสตร์ได้อย่างมีความหมายยิ่งขึ้น วิธีวิเคราะห์หาค่าคะแนนมาตรฐาน
ที่จะกล่าวในบทนี้มี 3 วิธี คือ
1) คะแนนซี (Z – score) คะแนนซี หรือ Z-score มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เป็น 1 Z-score มีค่าทั้งบวก และลบ และเป็นทศนิยม จึงเป็นการไม่สะดวกที่จะใช้คะแนนซีในการแปล
ความหมายคะแนน จึงมีการแปลงเป็นคะแนนที เพื่อให้ดูง่ายและสะดวกขึ้น
2) คะแนนทีแนวเส้น (Line T–score) คะแนนทีเป็นคะแนนมาตรฐานที่แปลงมาจากคะแนนซี
เพื่อแก้ปัญหาคะแนนมีค่าเป็นลบ และเป็นทศนิยม คะแนนที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 50 ความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 10
3) คะแนนทีปกติ (Normalized T-score) เป็นคะแนนมาตรฐานชนิดหนึ่งที่แปลงมาจาก
คะแนน ดิบมีการแจกแจงความถี่ของคะแนนเป็นโค้งปกติคะแนน T มีค่าเฉลี่ยเป็น 50 ความเบี่ยงเบน
มาตรฐานเป็น 10 วิธี แปลงคะแนนดิบให้เป็นคะแนน T ปกติ ทําได้โดยแปลงคะแนนดิบให้เป็นตําแหน่ง
เปอร์เซ็นไทล์เสียก่อน แล้วจึงเทียบเปอร์เซ็นไทล์ให้เป็นคะแนน T ปกติ โดยดูว่าเปอร์เซ็นไทล์นั้นเท่ากัน
หรือใกล้เคียงที่สุดกับค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ใด ก็อ่านค่า T ปกตินั้นออกมาได้เลย
ภัทรา นิคมมานนท์ (2532: 183) ได้กล่าวถึงการแปลงคะแนนดิบเป็นคะแนนทีปกติว่า มีความ
สะดวกกว่าการแปลงคะแนนทีแนวเส้นมาก เพราะไม่ต้องคํานวณหาค่าเฉลี่ยความเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคะแนนซีก่อน เราสามารถแปลงคะแนนได้ครั้งละจํานวนมาก ไม่เหมือนคะแนนทีแนวเส้นซึ่งต้อง
แปลงทีละจํานวน
ผาณิต บิลมาศ (2530: 47) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป็นสเกลหรือมาตรฐานที่แสดงถึงระดับความ
สามารถของตัวเอง หรือมาตราที่แสดงถึงระดับความสามารถของตัวอย่างหรือประชากรเดียวกับเกณฑ์ได้
จากการเปลี่ยนคะแนนดิบให้เป็นคะแนนอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบและแปลผล ซึ่ง
สอดคล้องกับ วิริยา บุญชัย (2529: 27) ที่ให้ความหมายเกณฑ์มาตรฐานไว้ว่า เป็นมาตรฐานที่กําหนดไว้
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของกลุ่มประชากรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
ซึ่งครูสามารถนําผลจากการทดสอบไป
เปรียบเทียบกับประชากรในลักษณะเดียวกันได้
ในการสร้างเกณฑ์ปกตินั้น วิริยา บุญชัย (2529: 26-27) กล่าวว่า การสร้างเกณฑ์ปกติควรมี
ขอบข่ายดังนี้ คือ
1. ประชากรที่จะใช้จะต้องมีจํานวนมากพอควร
2. ข้อมูลที่นํา มาสร้างเกณฑ์ปกติต้องเป็นตัวแทนของประชากรได้จริง โดยการสุ่มที่กระจาย ค่าที่
ได้ไม่สูงหรือต่ําจนเกินไป
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3. เกณฑ์ปกติที่ได้จากการใช้คะแนนเฉพาะกลุ่มในท้องถิ่นเท่านั้น เพราะแต่ละท้องถิ่นหรือ
แต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน
4. เกณฑ์ปกติต้องมีการปรับปรุงด้วย เพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและด้าน
ต่างๆ ซึ่งแน่นอนเหลือเกินว่าลักษณะความสามารถ ของเด็กก็เปลี่ยนไปด้วยองค์ประกอบอื่นๆ
พูนศักดิ์ ประถมบุตร (2532: 22-25) ได้เสนอเกณฑ์การเลือกแบบทดสอบที่ดีที่จะนําไปใช้ทําการ
ทดสอบ คือ
1. ความเที่ยงตรง (Validity) หมายถึง ความถูกต้อง แม่นยํา ในการวัดของเครื่องมือ ซึ่งทําให้ผล
ที่ได้จากการวัดตรงตามความต้องการหรือตรงตามวัตถุประสงค์ ความเที่ยงตรงถือว่าเป็นคุณลักษณะ
ที่จํา เป็นที่สุด สําคัญที่สุดของเครื่องมือทุกชนิด ถ้าเครื่องมือขาดคุณสมบัติชนิดนี้เสมือนกับให้วัดพลัง
ของขา โดยการยืนกระโดดไกลแต่กลับไปวัดความแข็งแรงของขาโดยใช้ไดนาโมมิเตอร์ (Back and leg
Dynamometer) ผลการวัดหรือตัวเลขที่ได้ย่อมผิดพลาดคลาดเคลื่อนไปเพราะตัวเลขดังกล่าวจะแทน
คุณลักษณะความสามารถชนิดอื่นที่ไปตรงกับสิ่งที่ต้องการพิจารณาว่าเครื่องมือใดมีความเที่ยงตรงหรือไม่
นั้น ต้องใช้ความมุ่งหมายของการวัดเป็นเกณฑ์
2. ความเชื่อมั่น (Reliability) หมายถึง การวัดที่ให้ผลแน่นอนสมํ่าเสมอไม่เปลี่ยนแปลงเป็นที่
มั่นใจหรือเชื่อถือในผลนั้นได้จริง ถึงแม้จะมีการวัดซ้ําอีกผลที่ได้ย่อมแน่นอนไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิมถ้า
เป็นข้อสอบจะสามารถให้คะแนนหรือผลการสอบที่แน่นอนคงที่ ไม่ว่าจะสอบข้อสอบนั้นกี่ครั้งก็ตาม ถ้า
สภาพหรือสภาวะการสอบนี้เหมือนเดิม เช่นบุคคลนั้นยังไม่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากเดิม หรือเปรียบเสมือน
เครื่องชั่งน้ําหนักที่บอกน้ําหนักได้เท่ากันทุกครั้งที่ขึ้นชั่งในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งน้ําหนักนั้นอาจจะน้อยหรือ
มากกว่าน้ําหนักที่แท้จริงก็ได้พึงสังเกตว่าความเชื่อมั่นเป็นคุณสมบัติของเครื่องมือซึ่งเน้นที่ผลการวัดซึ่ง
ต้องคงที่เสมอ แต่ไม่ได้กล่าวถึงความถูกต้องเหมือนกับความเที่ยงตรง ดังนั้นแบบทดสอบหรือเครื่องมือที่
ดีจะต้องมีทั้งความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นสูง
3. ความเป็นปรนัย (Objectivity) เป็นคุณลักษณะสําคัญของข้อคํา ถามเป็นรายข้อหรือราย
การทดสอบแต่ละรายการของเครื่องมือวัดทุกชนิดซึ่งหมายถึง ความแจ่มชัดของคํา ถามคํา สั่งหรือ
วิธีการทดสอบทํา ให้เกิดความเข้าใจในความหมายได้ถูกต้องตรงกัน คําถาม คําสั่ง หรือวิธีการทดสอบใด
จะมีความเป็นปรนัยจะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ คือ
3.1 ข้อคํา ถาม คํา สั่งหรือวิธีการทดสอบนั้นมีความชัดเจน ผู้ที่อ่านคําถามคําสั่งหรือวิธีการ
ทดสอบนั้นแล้วจะเข้าใจความหมายได้ตรงกัน
3.2 ผลการตอบข้อคําถามนั้นสามารถตรวจให้คะแนนได้อย่างแน่นอนเชื่อมั่นได้ กล่าวคือ ใคร
จะตรวจผลการตอบนั้นก็จะได้คะแนนตรงกัน หรือถ้าตรวจหลายครั้งๆ คะแนนของคําตอบนั้นก็จะได้
เท่ากัน ในแบบทดสอบภาคปฏิบัติทางกิจกรรมพลศึกษาหลายอย่างมีความเป็นปรนัยในการให้คะแนน
เช่น การทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล ได้แก่ การยิงประตู การส่งบอลกระทบฝาผนัง การเลี้ยงลูก การ
ขว้างแม่นฯ จะใช้กรรมการกี่คนมาให้คะแนนการทดสอบก็จะได้คะแนนเท่ากันทุกครั้ง
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3.3 คะแนนที่ได้จากการทดสอบนั้น สามารถแปลความหมายได้ตรงกันหรือคะแนนนั้นมี
ความหมายที่ชัดเจนสามารถนํามาบอกอันดับความสามารถของผู้สอบได้อย่างมั่นใจ
4. เกณฑ์ปกติ (Norms) หมายถึง มาตรฐานที่กําหนดไว้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของประชากรกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่ง ซึ่งผู้ดําเนินการทดสอบสามารถนําผลจากการทดลองไปเปรียบเทียบกับประชากรในลักษณะ
เดียวกันได้เกณฑ์ปกตินี้มีความจําเป็นสําหรับครูพลศึกษา เพราะการวัดผลภาคปฏิบัติของพลศึกษาในขั้น
แรกผลอาจจะออกเป็นระยะทาง เวลา หรือจํานวนครั้งซึ่งจะต้องนําผลที่ได้นั้นไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
ปกติที่จะจําแนกไว้ตามเพศ อายุ ส่วนสูงน้ําหนัก หรืออื่นๆ อีกครูพลศึกษา
อาจจะมีเกณฑ์ปกติที่มีผู้สร้างขึ้นไว้แล้วหรืออาจจะสร้างขึ้นใช้เอง การสร้างเกณฑ์ปกติมีขอบข่าย ดังนี้
4.1 ประชากรที่ใช้จะต้องมีจํานวนมากพอและมีความเกี่ยวข้องกัน (Relevance)
4.2 ประชากรหรือข้อมูลที่นํามาสร้างเกณฑ์ปกติต้องมีความเป็นตัวแทนที่ดีโดยการสุ่มที่
กระจายค่าที่ได้ไม่สูงหรือต่ําจนเกินไป
4.3 เกณฑ์ปกติที่ได้ควรใช้เฉพาะกลุ่มในท้องถิ่นเท่านั้น เพราะแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละประเทศ
มีความแตกต่างกัน
4.4 เกณฑ์ปกติต้องมีการปรับปรุงตามช่วงเวลาที่ผ่านไปให้มีความเป็นปัจจุบันทั้งนี้
เพราะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อพัฒนาการ
ของเด็กในด้านต่างๆ อยู่เสมอ
5. อํานาจจําแนก (Discrimination) เป็นคุณลักษณะของเครื่องมือในการวัดผลอย่างหนึ่งที่
สามารถแยกหรือจําแนกบุคคลที่มีคุณลักษณะ หรือความสามารถแตกต่างกันออกจากกันได้ลักษณะ
ดังกล่าวจึงเป็นความไวของเครื่องมือ ที่จะบอกถึงระดับหรือปริมาณความสามารถของบุคคล ซึ่งแตกต่าง
กัน กล่าวคือ เครื่องมือนั้นจะให้ผลการวัดออกมามากน้อยลดหลั่นกันไปตามคุณลักษณะหรือความสาม
รถที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล เช่น การทดสอบสมรรถภาพทางกาย เมื่อผู้รับการทดสอบทํา การ
ทดสอบสมรรถภาพทางกายแต่ละรายการแล้วคนที่มีความสามารถสูง หรือสมรรถภาพทางกายดีจะทํา
คะแนนในการทดสอบได้ดีกว่าคนที่มีความสามารถน้อยหรือสมรรถภาพทางกายต่ํา และการที่จะเกิดผล
การวัดตามลักษณะดังกล่าวแสดงว่ารายการทดสอบแต่ละรายการย่อมต้องมีคุณลักษณะในด้านอํานาจ
จําแนกด้วย
6. ความยากพอเหมาะ (Difficulty) เป็นคุณลักษณะของข้อทดสอบโดยเฉพาะที่จะต้องมีระดับ
ความยากง่ายปานกลาง ไม่ยากเกินระดับความสามารถของเด็กจนทําให้เด็กส่วนใหญ่ทําไม่ได้หรือได้
คะแนนต่ํา ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ง่ายจนเกินไปจนทําให้เด็กส่วนใหญ่ตอบถูก ซึ่งทั้งสองกรณีคือ ข้อสอบที่
ยากเกินไปหรือง่ายเกินไปจะมีคุณสมบัติในการวัดผลน้อย
7. คํา แนะนําในการทดสอบที่เป็นมาตรฐาน (Standardized Direction) เป็นคุณลักษณะที่ดีของ
ข้อทดสอบ คือ มีคํา แนะนํา คํา สั่ง หรือวิธีดํา เนินการทดสอบที่เป็นมาตรฐานชัดเจน ถูกต้องตามหลัก
วิชาการพลศึกษา ผู้รับการทดสอบปฏิบัติแล้วไม่ทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกัน และปฏิบัติ
เหมือนกันทุกคนอันจะทํา ให้ผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานของคํา แนะนํา เดียวกันสามารถนํา ผล
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การทดสอบนั้นมาเปรียบเทียบกันได้ เช่น การทดสอบดึงข้อเพื่อวัดความแข็งแรงของแขนและไหล่ มีคํา
แนะนํา ในการดํา เนินการทดสอบว่าให้จับราวเดี่ยว
สุวิมล ตั้งสัจจพจน์ (2526: 39-40) ได้เสนอขั้นตอนในการแบ่งเกณฑ์ หรือตัดเกรด ซึ่งจะแบ่ง
ความสามารถของผู้เรียนออกเป็นระดับต่างๆ ไว้ดังนี้ คือเริ่มด้วยแปลคะแนนดิบเป็นคะแนน “ที” แล้ว
หาค่าพิสัยของคะแนน “ที” ต่อจากนั้นพิจารณาว่าจะตัดที่เกรดและเป็นเกรดใดบ้าง แล้วหาอันตรภาค
ชั้นของคะแนน โดยเอาพิสัยหารด้วยจํานวนเกรด แบ่งคะแนนออกเป็นช่วงห่างเท่ากับอันตรภาคชั้น และ
ยึดเอา X หรือ T50 เป็นจุดหลัก ถ้าเป็นจํานวนคี่ให้เอาเกรดกลางคร่อม T 50 ไปทางซ้าย–ขวาห่าง
เท่ากับอันตรภาคชั้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ณรงค์เดช ชาลีรักษ์ (2549: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างแบบประเมินค่าทักษะการยิงประตู
บาสเกตบอล ณ เส้นโทษสําหรับนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) การยืนยิงประตู
บาสเกตบอลแบบสองมือ ณ เส้นโทษ 2) การกระโดดยิงประตูบาสเกตบอลแบบสองมือ ณ เส้นโทษ 3)
การยืนยิงประตูบาสเกตบอลแบบมือเดียว ณ เส้นโทษ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 1.00 1.00
1.00 มีค่าความเชื่อถือได้เท่ากับ 0.81 0.91 0.80 และมีค่าความเป็นปรนัยเท่ากับ 0.91 0.92 0.97
ตามลําดับ และได้เกณฑ์ปกติ ทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล ณ เส้นโทษ สําหรับนักเรี ยนหญิ งชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ดังนั้นแบบประเมินค่าทักษะการยิงประตูบาสเกตบอล ณ เส้นโทษที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
คุณภาพเหมาะสมที่จะนําไปใช้ทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้
ศิรินธร จัตุชัย (2547: บทคัดย่ อ) ได้ศึกษาการสร้างแบบทดสอบทั กษะบาสเกตบอล สําหรับ
นักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา ผลการวิจัยพบว่า
1. แบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่สร้างขึ้น มีค่าความเป็นปรนัยทางบวกระดับสูง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ (r = 0.90-0.96)
2. แบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่สร้างขึ้น มีค่าความเชื่อมั่นทางบวกระดับสูง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ (r = 0.81-0.87)
3. แบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่สร้างขึ้น มีค่าความเที่ยงตรงทางบวกระดับสูง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ (r = 0.77-0.81)
4. แบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่สร้างขึ้น มีค่าความสัมพันธ์ภายใน ระดับต่ํา อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ (r = 0.16-0.49)
5. แบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่สร้างขึ้น มีค่าอํานาจจําแนกทางบวกระดับสูง อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกรายการ (r = 0.75-0.81)
6. แบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลที่สร้างขึ้น มีค่าความยากระดับปานกลางทุกรายการ
(P = 0.43-0.66)
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7. ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบรายการการเลี้ยงลูก
บาสเกตบอล เท่ากับ 11.39 และ 1.55 วินาที รายการการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือ
ระดับอกไปยังเป้าหมาย เท่ากับ 8.49 และ 3.45 วินาที รายการรับ-ส่งและเลี้ยงลูก
บาสเกตบอลเข้ายิงประตูเท่ากับ 25.78 และ 8.95 วินาที รายการยิงประตูระยะกลาง
เท่ากับ 2.89 และ 1.33 ครั้ง
และการยิงประตูใต้แป้นสลับข้าง เท่ากับ 33.01 และ 10.09 วินาที ตามลําดับ
8. เกณฑ์ทักษะบาสเกตบอลของนักศึกษาชาย วิทยาลัยพลศึกษามีดังนี้ ระดับสูงมากตรงกับ
คะแนนที 59 คะแนนขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนทีระหว่าง 55-58 คะแนน ระดับปาน
กลางตรงกับคะแนนทีระหว่าง 46-54 คะแนน ระดับต่ําตรงกับคะแนนทีระหว่าง 42-45
และระดับต่ํามากตรงกับคะแนนที 41 คะแนนลงมา
วัฒนา ตรงเที่ยง (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบทักษะการเคลื่อนที่
ไปข้างหน้าและถอยหลังแบบซิกแซกโดยการสไลด์ การส่งลูกสองมือระดับอกกระทบฝาผนัง การเลี้ยงลูก
บาสเกตบอลเร็ว และการยิงประตูที่มุม 90 องศา มีค่าความเที่ยงตรงเท่ากับ 0.88 0.88 1.00 และ 0.66
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเชื่อถือได้ ชายและหญิง เท่ากับ 0.88 และ 0.74 0.90 และ 0.92 0.80
และ 0.90 0.78 และ 0.79 มีค่าความเป็นปรนัย ชายและหญิงเท่ากับ 0.99 และ 0.97 0.97 และ 0.85
0.99 และ 0.93 1.00 และ 1.00 ตามลําดับ และได้เกณฑ์ปกติ จึงเห็นได้ว่า แบบทดสอบทักษะกีฬา
บาสเกตบอลที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนําไปใช้ทดสอบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
จังหวัดนครปฐมได้
เสกสันติ์ สายพรหมทอง (2548: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬา
บาสเกตบอล สําหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 เขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา 2547 ผลการวิจัย
พบว่า
1. ค่าความเป็นปรนัยของแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.816-0.990)
2. ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูงอย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.637-0.914)
3. ค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบทักษะบาสเกตบอลมีความสัมพันธ์ทางบวกระดับสูง
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r = 0.755-0.894)
4. เกณฑ์ทักษะบาสเกตบอลรวมทุกรายการ
นักเรียนชายที่มีทักษะในระดับสูงมาก จะมีคะแนนที 60 ขึ้นไป ที่มีทักษะอยู่ใน
ระดับสูง จะมีคะแนนที 45-53 ที่มีทักษะอยู่ในระดับต่ํา จะมีคะแนนที 42-44 และที่มี
ทักษะอยู่ในระดับต่ํามาก จะมีคะแนนที 41 ลงมา
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นักเรียนหญิงที่มีทักษะอยู่ในระดับสูงมาก จะมีคะแนนที 60 ขึ้นไป ที่มีทักษะอยู่ใน
ระดับสูง จะมีคะแนนที 54-59 ที่มีทักษะอยู่ในระดับปานกลาง จะมีคะแนนที 47-53 ที่มี
ทักษะอยู่ในระดับต่ํา จะมีคะแนนที 43-46 และที่มีทักษะอยู่ในระดับต่ํามาก จะมีคะแนน
ที 42 ลงมา
เจษฎา ตาลเพชร (2544: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี
ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบอลสองมือระดับอกกระทบฝาผนังมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ความเชื่อเชื่อได้เท่ากับ .99 และมีค่าความเป็นปรนัยเท่ากับ .99 การเลี้ยงบอลอ้อมหลัก มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเชื่อถือได้เท่ากับ .99 และมีค่าความเป็นปรนัยเท่ากับ .99 การยิงประตูใต้
แป้นสลับข้าง มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเชื่อถือได้เท่ากับ .92 และมีค่าความเป็นปรนัยเท่ากับ
1.00 และได้เกณฑ์ปกติทักษะกีฬาบาสเกตบอลสําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา ในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงเห็นได้ว่า แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลที่ผู้วิจัยสร้าง
ขึ้นมีคุณภาพเหมาะสมที่จะนําไปใช้ทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากร
กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี ระดับปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 281-156 บาสเกตบอล จํานวน 55 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล
ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ สําหรับนักศึกษา รายวิชา 281-156 บาสเกตบอล โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
1.1 ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าเอกสารงานวิจัย และสอบถามผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
แบบทดสอบทักษะ 8 รายการ คือ ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก ทักษะการรับ-ส่งลูก
บ า ส เ ก ต บ อ ล ส อ ง มื อ ก ร ะ ด อ น พื้ น ทั ก ษ ะ ก า ร เ ลี้ ย ง ลู ก บ า ส เ ก ต บ อ ล มื อ เ ดี ย ว ร ะ ดั บ ต่ํ า
ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับสูงเพื่อเข้ายิงประตูแบบเลย์อัพ ทักษะการยิงประตูใต้แป้น
สลับทางซ้าย-ขวา ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตรในรัศมี 30 และ 120 องศา สลับทางซ้าย-ขวา
ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 60 และ 150 องศา สลับทางซ้าย-ขวา ทักษะการยิงประตู
ระยะจุดโทษ
1.2 นําแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน เพื่อ
หาค่า ดัชนีความสอดคล้อง (IC) และคัดเลือกข้อที่มีค่าความสอดคล้องตั้งแต่ .50 - 1 โดยใช้สูตรหาค่า
ความเที่ยงตรง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538: 117)
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1.3 นําแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลไปทดลองใช้ (Try-out) เพื่อหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) จากกลุ่มประชากร จํานวน 30 คน โดยการทดสอบซ้ํา (test-retest) เว้นช่วงเวลา
ทดสอบ 1 สัปดาห์นําผลที่ได้จากการทดสอบครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มาหาค่าความเชื่อมั่นโดยหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ด้วยวิธีของเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient)
แล้วนําค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ Kirkendall
et al.(1987: 71-79) ตามการแปลความหมายของค่าความเชื่อมั่นได้ดังนี้ 0.00–0.59 อยู่ในเกณฑ์ตํ่า
0.60–0.79 อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ 0.80–0.89 อยู่ในเกณฑ์ดีและ 0.90–1.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก
1.4 นําแบบทดสอบที่ผ่านการทดสอบค่าความเชื่อมั่น ไปหาค่าความเป็นปรนัย
(Objectivity) กับผู้ประเมิน 2 คน โดยหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ด้วยวิธีเพียรสัน (Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient) แล้วนําค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานการ
ประเมินผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของ Kirkendall et al. (1987: 71-79)
1.5 นําผลที่ได้ไปสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms)ทักษะกีฬาบาสเกตบอลโดยใช้ (T-score)

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร จํานวน 55 คน ผู้วิจัยดําเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองและนําผลที่ได้ไปทําการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

การวิเคราะห์ข้อมูล
หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐานและหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบแต่ละรายการโดยวิธีเพียร์สัน(Pearson
Product-Moment
Correlation
Coefficient) และสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) โดยใช้ (T-score)

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบกีฬาทักษะบาสเกตบอลที่สร้างขึ้นมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(Content Validity) จากการให้คะแนนของผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาทั้ง
8 รายการ เท่ากับ 0.80, 0.80, 0.88, 0.86, 0.88, 0.82, 0.84 และ 0.82 ตามลําดับ และค่าความ
เชื่อมั่น(Reliability) โดยการทดสอบซ้ํา (test-retest) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ด้วยวิธีของเพียรสัน
(Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) เท่ากับ 0.84, 0.92, 0.82, 0.80, 0.88,
0.93, 0.92 และ 0.95 ตามลําดับ และค่าความเป็นปรนัย (Objectivity) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ด้วยวิธีเพียรสัน (Pearson Product-Moment Correlation Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.95,
0.96, 0.88, 0.90, 0.88 , 0.91, 0.92 และ0.97 ตามลําดับ แล้วนําค่าที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
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มาตรฐานการประเมินผลสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ของ Kirkendall et al. (1987: 71-79) และได้เกณฑ์
ปกติ (Norms) ทักษะกีฬาบาสเกตบอล ดังตาราง 2
ตาราง 2 ค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเชื่อมั่น (Reliability) และ
ความเป็นปรนัย (Objectivity) ของแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล
ค่าความเที่ยงตรง ค่าความ
ความเป็น
แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล
เชิงเนื้อหา (IC) เชื่อมั่น (R) ปรนัย (O)
1. ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก
0.80
0.84
0.95
2. ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือกระดอนพื้น
0.80
0.92
0.96
3. ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับต่ํา
0.88
0.82
0.88
4. ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับสูงเพื่อเข้ายิงประตูแบบเลย์อัพ
0.86
0.80
0.90
5. ทักษะการยิงประตูใต้แป้น สลับซ้าย-ขวา
0.88
0.88
0.88
6. ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 30 และ 120 องศา สลับซ้าย-ขวา
0.82
0.93
0.91
7. ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 60 และ 150 องศา สลับซ้าย-ขวา
0.84
0.92
0.92
8. ทักษะการยิงประตูระยะจุดโทษ
0.82
0.95
0.97
ผลเฉลี่ย
0.83
0.88
0.92

ตาราง 3 ค่าเฉลีย่ μ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน σ ในการทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล
ชาย (N= 41)
แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล
1. ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก
2. ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือกระดอนพื้น
3. ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับต่ํา
4. ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับสูงเพื่อเข้ายิงประตูแบบเลย์อัพ
5. ทักษะการยิงประตูใต้แป้น สลับซ้าย-ขวา
6. ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 30 และ 120 องศา สลับซ้าย-ขวา
7. ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 60 และ 150 องศา สลับซ้าย-ขวา
8. ทักษะการยิงประตูระยะจุดโทษ
ผลเฉลี่ย

หญิง (N= 14 )

μ

σ

μ

σ

4.78
5.51
4.63
5.07
3.53
3.00
3.02
3.07
4.07

1.15
.71
1.06
1.03
1.14
.83
1.19
1.19
1.03

4.21
4.64
3.71
4.92
3.35
2.78
3.21
3.14
3.74

.69
.84
1.48
1.49
.92
1.05
.89
.94
1.03
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ตาราง 4 เกณฑ์ปกติ (Norms) ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสอง
มือกระดอนพื้น ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับต่ํา
คะแนน T-score
คะแนน T-score
คะแนน T-score
ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอล ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอล
ระดับทักษะ
สองมือระดับอก
สองมือกระดอนพื้น
มือเดียวระดับต่ํา
ชาย (N=41) หญิง (N= 14) ชาย (N=41) หญิง (N= 14) ชาย (N=41) หญิง (N= 14)
ดีมาก
58.22 ขึ้นไป
57.16 ขึ้นไป
56.06 ขึ้นไป
55.42 ขึ้นไป
60.07 ขึ้นไป
56.93 ขึ้นไป
ดี
52.74–58.21 52.39–57.15 52.02–56.05 51.81–55.41 53.36–60.06 52.31–56.92
ปานกลาง
47.27–52.73 47.62–52.38 47.99–52.01 48.20–51.80 46.65–53.35 47.70–52.30
ต่ํา
41.79–47.26 42.85–47.61 43.95–47.98 44.59–48.19 39.94–46.64 43.08–47.69
ต่ํามาก
41.78 ลงไป
42.84 ลงไป
43.94 ลงไป
44.58 ลงไป
39.93 ลงไป
43.07 ลงไป
ตาราง 5 เกณฑ์ปกติ (Norms) ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับสูงเพื่อเข้ายิงประตูแบบเลย์อัพ ทักษะการ
ยิงประตูใต้แป้น สลับทางซ้าย-ขวา ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 30 และ 120 องศา สลับทางซ้าย-ขวา
คะแนน T-score
คะแนน T-score
คะแนน T-score
ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือ
ทักษะการยิงประตูใต้แป้น
ทักษะการยิงประตูระยะ
ระดับทักษะ
เดียวระดับสูงเพื่อเข้ายิงประตู
สลับทางซ้าย-ขวา
3 เมตร ในรัศมี 30 และ
แบบเลย์อัพ
120 องศา สลับทางซ้าย-ขวา
ชาย (N=41)
หญิง (N= 14) ชาย (N=41) หญิง (N= 14) ชาย (N=41) หญิง (N= 14)
ดีมาก
59.08 ขึ้นไป
56.09 ขึ้นไป
58.87 ขึ้นไป
54.59 ขึ้นไป
55.70 ขึ้นไป 57.11 ขึ้นไป
ดี
53.08–59.07
52.03–56.08 52.96–58.86 51.53–54.58 51.90–55.69 52.37–57.10
ปานกลาง
46.98–53.07
47.98–52.02 47.05–52.95 48.48–51.52 48.11–51.89 47.64–52.36
ต่ํา
40.93–46.97
43.92–47.97 41.14–47.04 45.42–48.47 44.31–48.10 42.90–47.63
ต่ํามาก
40.92 ลงไป
43.91 ลงไป
41.13 ลงไป
45.41 ลงไป
44.30 ลงไป 42.89 ลงไป
ตาราง 6 เกณฑ์ปกติ (Norms) ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 60 และ 150 องศา สลับทางซ้าย-ขวา ทักษะ
การยิงประตูระยะจุดโทษ
คะแนน T-score
คะแนน T-score
ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 60 และ
ทักษะการยิงประตูระยะจุดโทษ
ระดับทักษะ
150 องศา สลับทางซ้าย-ขวา
ชาย (N=41)
หญิง (N= 14)
ชาย (N=41)
หญิง (N= 14)
ดีมาก
57.88 ขึ้นไป
55.22 ขึ้นไป
57.97 ขึ้นไป
54.79 ขึ้นไป
ดี
52.63–57.87
51.74–55.21
52.66–57.96
51.60–54.78
ปานกลาง
47.38–52.62
48.27–51.73
47.35–52.65
48.41–51.59
ต่ํา
42.13–47.37
44.79–48.26
42.04–47.34
45.22–48.40
ต่ํามาก
42.12 ลงไป
44.78 ลงไป
42.03 ลงไป
45.21 ลงไป
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล : กรณีศึกษา รายวิชา 281-156
บาสเกตบอล ได้แบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล และผู้วิจัยได้อภิปรายผลดังต่อไปนี้
1. การสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลได้วิเคราะห์ค่าทางสถิติเพื่อพิจารณาคุณภาพของ
แบบทดสอบโดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ของแบบทดสอบทักษะกีฬา
บาสเกตบอล โดยความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน เป็นผู้พิจารณาตัดสินแล้วนํามาคํานวณหาค่าดัชนี
ความสอดคล้องระหว่างข้อทดสอบกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมความสอดคล้อง (IC) ของข้อทดสอบ
ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือกระดอนพื้น
ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับต่ํา ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับสูงเพื่อเข้า
ยิงประตูแบบเลย์อัพ ทักษะการยิงประตูใต้แป้น สลับทางซ้าย-ขวา ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ใน
รัศมี 30 และ 120 องศา สลับทางซ้าย-ขวา ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 60 และ 150
องศา สลับทางซ้าย-ขวา ทักษะการยิงประตูระยะจุดโทษในภาพรวมทั้งหมดค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.83 ซึ่งหากพิจารณาแต่ละรายการแล้วพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.80, 0.80, 0.88, 0.86,
0.88, 0.82, 0.84 และ 0.82 ตามลําดับ ซึ่งหากพิจารณาตามเกณฑ์พิจารณาของ พวงรัตน์ ทวีรัตน์
(2538 : 117) พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้อง ทั้งฉบับมีค่าสูงกว่า 0.5 ซึ่ง พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538 : 117)
ได้ กล่าวว่ า ถ้ าค่ าดั ชนี (IC) ที่ คํ านวณได้ มากกว่าหรือเท่ ากับ 0.5
ข้อคํา ถามนั้ นก็เ ป็ นตั วแทน
ลักษณะเฉพาะของกลุ่มพฤติกรรมนั้น ถ้าข้อคําถามใดมีค่าดัชนีต่ํากว่า 0.5 ข้อคําถามนั้นก็ถูกตัดออกไป
หรือต้องนําไปปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ดีขึ้น จากแบบทดสอบที่สร้างขึ้นมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาที่
สามารถนําไปใช้ในการทดสอบเพื่อวัดสิ่งที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้
สอดคล้องกับ สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ (2542 : 54) กล่าวว่า ถ้าต้องการวัดความสามารถในการเล่น
บาสเกตบอลโดยกําหนดทักษะต่างๆ ที่เป็นองค์ประกอบของการเล่นบาสเกตบอลเป็นองค์ประกอบใน
การทดสอบ ทักษะเหล่านั้นอาจจะกําหนดขึ้นโดยครูพลศึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เช่น การยิงประตู การ
รับส่งบอล และการเลี้ยงบอล แล้วนําไปสร้างแบบทดสอบเพื่อวัดองค์ประกอบนั้นๆ แบบทดสอบนั้น
สามารถใช้วัดทักษะในการเล่นบาสเกตบอลได้จริง ดังนั้นแสดงว่าแบบทดสอบความสามารถในการเล่น
บาสเกตบอลดังกล่าวก็จะมีความเที่ยงตรงตามเหตุผลและเที่ยงตรงตามเนื้อหา
1.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล โดยวิธีการ
วัดซํ้า (test-retest) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ด้วยวิธีของเพียรสัน (Pearson Product-Moment
Correlation Coefficient) พบว่า แบบทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือระดับอก ทักษะ
การรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือกระดอนพื้น ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับต่ํา ทักษะ
การเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับสูงเพื่อเข้ายิงประตูแบบเลย์อัพ ทักษะการยิงประตูใต้แป้น สลับ
ทางซ้าย-ขวา ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 30 และ 120 องศา สลับทางซ้าย-ขวา ทักษะการ
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ยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 60 และ 150 องศา สลับทางซ้าย-ขวา ทักษะการยิงประตูระยะจุดโทษ
ในภาพรวมทั้งหมดมีค่าเท่ากับ 0.88 ซึ่งหากพิจารณาแต่ละรายการแล้วพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.84, 0.92,
0.82, 0.80, 0.88, 0.93, 0.92 และ 0.95 ตามลําดับ ในการทดสอบซ้ํานั้นเป็นการวัดความคงที่
(Measure of Stability) ของคนกลุ่มเดียวกัน 2 ครั้ง ระยะเวลาห่างกัน 1 สัปดาห์ ได้คะแนนมา 2 ชุด
นําไปหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ถ้าได้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สูง (หรือใกล้เคียงกัน) ก็แสดงว่า
เครื่องมือนั้นมีค่าความเชื่อมั่นสูง และนําค่าที่ได้ไปพิจารณากับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเชื่อมั่นของ
Kirkendall et al. (1987:71–79) ที่กําหนดไว้ดังนี้ 0.00–0.59 อยู่ในเกณฑ์ตํ่า 0.60–0.79 อยู่ในเกณฑ์
ยอมรับ 0.80–0.89 อยู่ในเกณฑ์ดี และ 0.90–1.00 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จึงสรุปได้ว่าแบบทดสอบทักษะ
กีฬาบาสเกตบอล มีค่าความเชื่อมั่นในภาพรวม อยู่ในเกณฑ์ดี ดั่งที่ บุญส่ง โกสะ (2542: 185) ที่ได้
กล่าวถึงความเชื่อมั่นไว้ว่า เมื่อทําการวัดแล้ว ผลที่ได้จากการวัดมีความเหมือนกันใกล้เคียงกันไม่มีความ
แตกต่างทุกครั้งก็แสดงให้เห็นว่ามีความเชื่อถือได้ และยังสอดคล้องกับ ผาณิต บิลมาศ (2530: 39) ที่
กล่าวไว้ว่า แบบทดสอบที่นําไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างเดิม 2 ครั้งได้ผลการทดสอบ เท่าเดิมหรือ
ใกล้เคียงกัน แสดงว่าแบบทดสอบนั้นมีความเชื่อถือได้การทดสอบแบบนี้เป็นการทดสอบดูความคงที่
(Stability) ของเครื่ อ งมื อ การคํ า นวณจะเป็ น การหาความสั ม พั น ธ์ ด้ ว ยวิ ธี ข องเพี ย ร์ สั น (Pearson
Product-Moment Correlation Coefficient) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) ที่คํานวณได้โดยวิธีนี้
เรียกว่าค่าสัมประสิทธิ์ของความคงที่ (ยุทธ ไกยวรรณ์. 2552 :75)
1.3 การหาค่าความเป็นปรนัย (Objectivity) ของแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอลโดยการ
หาค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของผู้ประเมิน 2 ท่าน (tester) ทําการประเมินความสามารถของกลุ่ม
ตัวอย่างจากแบบทดสอบ ถ้าคะแนนของผู้ประเมินทั้ง 2 ท่านใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน แสดงว่า
แบบทดสอบมีความเป็นปรนัย จากการศึกษาพบว่า แบบทดสอบทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสอง
มือระดับอก ทักษะการรับ-ส่งลูกบาสเกตบอลสองมือกระดอนพื้น ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือ
เดียวระดับต่ํา ทักษะการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลมือเดียวระดับสูงเพื่อเข้ายิงประตูแบบเลย์อัพ ทักษะการยิง
ประตูใต้แป้น สลับทางซ้าย-ขวา ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 30 และ 120 องศา สลับ
ทางซ้าย-ขวา ทักษะการยิงประตูระยะ 3 เมตร ในรัศมี 60 และ 150 องศา สลับทางซ้าย-ขวา ทักษะ
การยิงประตูระยะจุดโทษ ในภาพรวมทั้งหมด มีค่าความเป็นปรนัย เท่ากับ 0.92 ซึ่งหากพิจารณาแต่ละ
รายการแล้วพบว่า มีค่าเท่ากับ 0.95, 0.96, 0.88, 0.90, 0.88 , 0.91, 0.92 และ0.97 ตามลําดับ และ
นําค่าที่ได้ไปพิจารณากับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเชื่อมั่นของ Kirkendall et al. (1987:71–79)
ที่กําหนดไว้ข้างต้น จึงสรุปได้ว่าแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล มีค่าความเป็นปรนัยในภาพรวม อยู่
ในเกณฑ์ ดี ม าก ดั่ ง ที่ บุญ ส่ ง โกสะ(2547:96) กล่ า วว่ า ความเป็ น ปรนั ย สามารถหาได้ โ ดยใช้ ก ารหา
สหสัมพันธ์เช่นเดียวกับการหาค่าความเชื่อถือได้ ค่าความเป็นปรนัยควรอยู่ในระดับ 0.80 ขึ้นไป)
เนื่องจากค่าที่ต่ําแสดงว่าผู้ให้คะแนนมีการให้นําหนักแก่องค์ประกอบต่างๆ ของทักษะแตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับ Baumgartner & Jackson (1991: 143-144) ได้กล่าวถึงความเป็นปรนัยของ
แบบทดสอบ โดยสรุ ป ว่ า ความเป็ น ปรนั ย ของแบบทดสอบทางพลศึ ก ษาสามารถศึ ก ษาได้ จ ากการ
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คํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของคะแนนผู้ใช้แบบทดสอบ
2
คน
นอกจากนี้
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538 : 128) ได้กล่าวว่า คุณภาพด้านความเป็นปรนัยของเครื่องมือเป็นสิ่งจําเป็น
สําหรับเครื่องมือวิจัยทุกชนิด เพราะถ้าเครื่องมือมีความเป็นปรนัยแล้ว จะทําให้เครื่องมือเกิดความ
เที่ยงตรงและเชื่อมั่นสูงขึ้นด้วย
2. การสร้างเกณฑ์ปกติ (Norms) ของแบบทดสอบทักษะกีฬาบาสเกตบอล โดยการแปลงคะแนน
ดิบเป็นคะแนนมาตรฐานที (T-score) และคํานวณแบ่งระดับความสามารถทักษะนักศึกษาชายและหญิง
ทุกรายการออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก สอดคล้องกับ สิรินธร
จัตุชัย (2547: บทคัดย่อ) ได้แบ่งเกณฑ์ทักษะบาสเกตบอลของนักศึกษาชาย วิทยาลัยพลศึกษา โดยใช้
คะแนน (T-score) เป็นเกณฑ์ระดับสูงมากตรงกับคะแนนที 59 คะแนนขึ้นไป ระดับสูงตรงกับคะแนนที
ระหว่าง 55-58 คะแนน ระดับปานกลางตรงกับคะแนนทีระหว่าง 46-54 คะแนน ระดับต่ําตรงกับ
คะแนนทีระหว่าง 42-45 คะแนน และระดับต่ํามากตรงกับคะแนนที 41 คะแนนลงมา อนุศักดิ์
ตั้งปณิธานวัฒน์ และจารึก สระอิส (2552 : 48-50) ได้ศึกษาวิจัยการสร้างแบบทดสอบทักษะกีฬา
เปตองสําหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา 281-220 เปตอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปัตตานี โดยการแปลงคะแนนดิบ เป็นคะแนนมาตรฐาน “ที” (T-score) แบ่งระดับความ
สามารถทักษะกีฬาเปตองนักกีฬาชายและหญิงทุกรายการออกเป็น 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา
และต่ํามาก ในทักษะการโยนลูกเลียด ลูกโด่งระยะกึ่งโด่ง ลูกโด่งระยะโด่ง ลูกตีแบบเลียดลูกตีแบบ
สองจังหวะ และลูกตีแบบถึงตัว

สรุปและข้อเสนอแนะ
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถนําไปทดสอบกับนักศึกษา ระดับปริญญาตรีได้ เนื่องจากเป็น
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา มีความเชื่อมั่น และมีความเป็นปรนัยอยู่ในเกณฑ์ดี ครอบคลุม
ทักษะกีฬาบาสเกตบอลทั้งหมด นอกจากนี้ผู้วิจัยได้แบ่งข้อเสนอแนะออกเป็น 2 ประเด็นดังนี้
1.ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ ไม่ควรนําไปทดสอบกับนักศึกษาที่มีระดับการศึกษาที่แตกต่างจาก
ประชากรที่ทําการวิจัยครั้งนี้ ซึ่งหากจะนําไปทดสอบควรปรับปรุงรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้เหมาะกับ
ความสามารถของประชากรที่จะนําไปทดสอบ นอกจากนี้สถานที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลควรมีลักษณะ
ใกล้เคียงกันในช่วงเวลาเดียวกันในแต่ละครั้ง
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาการสร้างแบบฝึกทักษะบาสเกตบอลโดยใช้
กระบวนการจิตตปัญญา

